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!ةيمازلإ قالخألا ارظن  1 GODيه تامازتلالا
مازتلا ليوحت .عمتجملاو ةرسألا  1 GOD ،ل تامازتلا ةقحتسملا يقالخألا كولسلاو
ارظن  1 GODيقلتل لوخت ةنيعم تامازتلا هللا  1نم ءاهتنالا .ةعامجلا بجاو يقالخأ
!ةعامجلا قوقح ىلع لوصحلا لوخت ةنيعم تازايتما  1 GODءاهتنالا .تازايتما

يداعملا كولسلاو ،ةالابماللا  1 GOD،داضم :ةنيعم تامازتلا  1 GODاهل ضرعتي يتلا تاديدهتلا
،ةلءاسملل تاديدهت دقع .تاديدهتلا ءاوتحا .ةينانألاو ،روجفلاو ىضوفلاو لسكلاو ،عمتجملل
.امئاد

تامازتلا ىطعم 1 GOD
ىرخألا مانصألا لك لهاجت  1 GOD ،ةدابع 1

لمحلا نم ناسنإلا مسجو ةيامح

2

ةفرعملا قيبطتو ةدايزو ،يعسلاو ،ةايحلا ىدم

3

ةصاخلا ةرسألا يف ءدبلاو ةفعاضمل يتام 4

كب صاخلا دادجألاو ءابآلا مارتحاو فرش 5
ةايحلا لاكشأ نم اهيف ام لكب ةئيبلا ةسارح 6
اهتلاسر رشن "،وتسفيناملا بها نوناق" مادختسا

7

ثولتلا فيظنتو بنجت 8
9
ضارقنالاو ةوسقلا نم تاناويحلا ةيامح
،نيمورحملا ،ملاظ موجهل فوقولا 10
نيجاتحملاو ءافعضلا

ىضرملا ةحارو ىوأملا مهل ىوأم ال ،عئاج ماعطإ 11
بيرختلا يذلا يئيبلا ،ةيقالخأاللاو ملظلا ىلع اجاجتحا 12
عكستلا ال ،ةأفاكم لمعب مايقلا 13
رشلا ةبقاعم ةديج نوكت نأ 14

مارتحالا قحتست ءاطعإو الداع نك 15

ةقيثو رباقملاو قرح 16
تاباختنالا عيمج يف تيوصتلا 17
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!كنم عمسن نأ رظتني 1 GOD

ةالص تامازتلا
نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
)مسا عراش  (1يصولا-مداخ
نأ ىلع نيرخآلا عيجشت له تامازتلالا عيمج ةيبلتل ىعسملا
تابجاو عيجشت عمتجملا تابجاو تامازتلالا قبطت  Iاهوذح وذحت
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجم ىلع قبطي نأ عمتجملا

!ءاقللا يف وأ لزنملا يف ةالصلا هذه ىلتي

 1:مازتلالا
!ىرخألا مانصألا لك لهاجت ،هللا  1ةدابعلا
.طقف  1 GODل  //هيلأتلا  //نم عونلا اذه زوجحم .يصخشلا  //هيلأتلا  //رثكألا يه ةدابع
ةيداملا ةلدألا عيمج ةداعإ متي ".ىهتنا هنأ" ،بذاك وه رخآلا  //هيلأتلا  //نم يأ
.ىرخألا مانصألا ةيحورلاو

 1GODىلإ اهليوحتل عضاوتم دهج لذبو .ليلضتو  1 GODنكلو ءيش يأ ةدابع سانلا
ةايحلا يف ةوسقب لماعتت فوس . 1 GODمداخ ءايصوألا نوكلا 1FAITH 1Church
.مانصألا )ةئطاخ( رخآلا دبعي صخش يأ عم ةرخآلاو

 1عم براقتلا اذه ريوطت كنكمي امك .يصخشلا برق وه  1 GODةدابع
.ةقيرطلا سفنب نورعشي نيذلا سانلا عم طالتخالا ديرت GOD.
ءدبل راصنأ يفكي ال  1.أدبت ،نم برقلاب ،عمج ،ال !ىقتلملا ةرايز
ريثم ،ةدينعلا ،ةلوجخ ، misuided،ةلهاج ،نيككشملا ليوحت .ءاقللا
 ..رافكلاو ،ةقفشلل

،فنعلا ذبنو ليوحتلا ضرع  1 FAITH .كيدل ةصرفلا ىطعي ناسنإ لك ديري 1 GOD
ليوحت ميدقت مت .عمتجملا ةايح ةياصولا يصولا لدابتو ،ةياعرو ،ةينانألا مدعو
ذبن عم نولوحتملا دعاسو .ظفحلا يلو ةايحلل يعامتجالا زكرملا .ءاقللا ىلإ
.مهيضام ةروكذملا اقلطم زوجي ال .مهلالضو يضاملا ذبن دعب .ةبذاك ناثوألا

. Discar-مانصألا )ةئطاخ( رخآلا نع يلختلا ينعي  1 GODةدابع
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) ..زومرلاو تاباتكلاو ليثامتلا( طقف ةيداملا رومألا ينعي ال غنيد

ريمدت لئاسو ذبن  ...راكفألاو ،سوقطلاو ،راكفألاو فطاوعلا ةبذاك اضيأ نكلو
.تايافنلا ريودت ةداعإ اضيأ نكلو رهوج
،همأ ،عوسي ؛ناسنإ-سدقلا ،اذوب :ةئطاخلا ةينيدلا مانصألا .ال مأ ينيدلا ةبذاك ناثوألا نوكي دق
ضرألا يأ ،ناويحلا وأ ،ناسنإلاو تابنلا يأ  anykind.نم نيدلا لاجرو نيسيدقلا .هذيمالت
 ..سودنهلا ةهلآ ،ةينثولا ةهلآلا .ناكم سدقملا وأ ،ةسدقملا

،نويسايسلا ،ةيسايسلا ةاغطلا ،برحلا ءارمأو ،ةيثارو ةاغطلا :ةينيدلا ريغ مانصألا ةبذاك
،بكاوكلاو موجنلاو سمشلاو ،ةيرحلاو بناجألا .ءاملعلاو نييضايرلاو نينانفلاو ريهاشملا
، ...رامقألاو

قبطني .ءانبلا داوم عيمج مادختسا ةداعإ .ةدابعلا ةبذاك نكامألا مانصألا مده متي
.رياش طيطختلا

.ةدابعلا ءانب ضرغ ينابملا ديري ال 1GOD
فرعتلا نكمي ال ةبذاك دوبعملا فارتعالا تامالع ةعونصم اهلك .ةدابعلا نم صلختلا نكامأ
 ..هقيزمت ،اهوحمو ،ةبذاك مانصأ فذح متي )ةيئرملاو ةيتوصلا( ةيمقرلا لك .اهيلع

! 1GODدوبعملا  1طقف كانه
.يهتني هيوشت لبهملاو بيضقلا .ةئطاخلا تاداعلا مانصألا لهاجت متي
ةلازإ متت .مسجلا نم تانئاكلا ةلازإ متت ،تاياغلاو مسجلا بقثو ،مسجلا بدنت يهتني
 R4ةسنآلا :اهنم صلختلا كرامجلا نم ةينوناقلا ريغ ةسرامملا مكاحي  ".مشولا

تاودأ  ..تاباتكلاو ليثامتلاو روصلاو ،نابلصلا :اهتاودأ مانصألا ةبذاك لهاجت متي
.اهيلع فرعتلا تلعج نوكي نأ وه اهنم صلختلا
وأ رشبلا نم" تايحضتلا ةاضاقم متت .ةبذاك سوقطلا مانصألا لهاجت متي
عم حبذملا لادبتسا متي .تايحضتلا ديري ال . 1 GODةيزمر ىتح تاناويحلا
بها نوناقلا ' لبق نم شيعيو ناضتحا سانلا ةروصلا " . 1 GODربنم
!' وتسفيناملا

 :لعف بجي
 (2ةعومجمك وأ هدحو ،تقو يأ يف ،ناكم يأ يف سرامي  1 GODةدابع !طقف  1 GODةدابع
،دجاسملا ،ريدلاو سئانكلاو تايئاردتاكلا( ضرغلا ءانب يأ ديري ال ) . 1 GODرثكأ وأ
لهاجت .ةدابعلا نكامأ ) ..دباعم ،دباعملا ،ةحرضألا ،ريد
.ةدابعلا نكامأ ءانب ضرغ لك )ريودتلا ةداعإو مده(
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دهج لذب يغبنيو .ليلضت يه  1 GODنكلو ءيش يأ نودبعي نيذلا سانلا
ةوسقب لماعتتس  1 GOD. 1 GODىلإ مهنم )ةالصلا * يدحت( ليوحتل عضاوتم
رخآلا دبعي صخش يأ عم
.مانصألا )ةبذاك مانصألا(
 1ديكأتلا  1،لقتنا ،ةالصلا يدحتلا *
فاشكتسا !يداملا نوكلا مداخ !ردقلا' يف شيعت ةيرشبلا ينعي  1 GODةدابع
) (SX & Cرامعتسالاو ءاضفلا
!يناكسلا ومنلا جاتحي رامعتسالا ةحاسم .ةيمازلإ
ةرخآلا قيقحتل .ةكئالملاو ةرخآلا يف داقتعالا ينعي  1 GODةدابع
يدؤي دق ام قرح ال .يرشبلا مسجلا يف اهقرحو ةيحص بابسألو
.حبشلا حبصت حورلا يف

ال عيجرت .اهتاودأو سوقطلاو تاداعلاو ةدابعلا نكامأ ةبذاك ناثوألا لهاجت متي
ةبذاك اضيأ نكلو ) ..زومرلاو ليثامتلاو تاباتكلا( طقف ةيداملا رومألا ينعي
.تايافنلا ريودت ةداعإو داوملا ريمدت لئاسو ذبن  ..راكفألاو ،راكفألاو فطاوعلا

ةدابع !مارتحا ،لباقملا يف ديري ! 1 GODةيرشبلل يداملا نوكلا قلخ 1 GOD
.مارتحالا مدع راهظإ وه ةبذاكلا مانصألا

!، 1 GODدوبعملا  1طقف كانه
 2:مازتلالا
.لمحلا نم ناسنإلا مسجو ةيامح
خانملا نم يتأت ناسنإلا مسجل )رطاخملا ( تاديدهتلا
ثولتلاو ،ةءافكلا مدعو لامهإلاو ضرملاو يثارولا ليدعتلاو
)يرشبلا لمعلاو ،ةثراك(
مسجلا ةجاح ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا وه تاديدهتل روضح .فنعلاو
.عمتجملا بجاو .يرشبلا

نواعتلا ينعي اذهو .قيرف دهج وه يرشبلا مسجلا ةيامح
.درفلا نيب قيثولا
نم عون لكو عمتجملاو ناريجلاو ءاقدصألاو مهرسأ
.ةموكحلا
يهتنيو )ضيبلا  SHEعم ةداعس ةيونملا تاناويحلا تادنسلا( لمحلا يف ةيامحلا أدبت
ىلع يوتحت ،خانملا ةيامح مزلتسي ةيامح .قرحلا
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ةبقاعمو ،ضرملا جالعو عنمو ثولتلا ليلقتو ،ةياهن ينيجلا لخدتلاو فنعلا
.ءفك ريغو ةجلاعمو لامهإلا

.عيمجلا بجاو يرشبلا مسجلا ةيامح
!كنم عمسن نأ رظتني 1 GOD

ةالص ةاجن
نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
)مسا عراش  (1يصولا-مداخ
يف ةدعاسملل ىعست  Iيرشبلا سنجلا ءاقبل مكل" لضفب
ءاقب مدقأس ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا عمتجملاو ةكوكسم ،يدسج
 1دجم ىلع ءاقبلا لجأ نم يدوهج معد ءاجرلا ةيولوألا  NO.1يدلب
ةيرشبلا ريخ و GOD
!ءاضتقالا دنع وأ موي ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا ىلع ةالصلا هذه ىلتي

.دعاوقلا مادختسا نود قبطني ءاقب رمأ رارق ذاختال ةجاح امدنع
: 1.Specie، 2.Habitat،ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا لجأ نم

3.Community، 4.Family، 5.Individual،
 7.Personal.مهتعتمأ 6.Animals،
:رمعلا بسح ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا

1.Unborn، 2.Newborn، 3.Baby، 4.Child،
موي يضارتفالا ميوقتلا  CG .موي ةاجن : 11.1.7.لفتحا 5.Juvenile، 6.Adult، 7.Senior.
ليابوم ةعتم

 .ةيامح

خانملا مسجلاو ناسنإلا تاجايتحال ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا

للبم ) ،دراب راح( ةرارحلا ةجرد ) ،عاعشإ( سمش :تاديدهتلا خانملا
نم خانملا ةيامحل نوكتتو ) .رابغلاو دربلاو ،قرحلا( خفني ) ،مسجلا ةرارح ضافخنا ،دربلا(
.ىوأملا و ينمالا ،ةيقاولا سبالملاو ،ةيامحلا سيئر

.رصانعل ضرعتت )يرع( دلجلا ةيراع مسجلا ناسنإلا ىلع ارطخ
': "P1-E '،ةيامح سأرلا نوكتي .كسأر ةيامحل مزلي ام لك )ةيامحلا سأر رايعم ( H-PS 1
 ''.حاشو  '،' K-افالكالاب ' '،ةذوخV-

ةدحاو ةسدع :يلمع :ماسقأ  2ىلا مسقنتو )نيعلا ةيامح ( E-P1
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) .تاراظن( تاسدعلا : 2هضوم ) .عانق(
،لفسأ ،ىلعأ( بناج لك نم ءاوهلا يف ةقلاعلا تاميسجلا جراخ ىلع ظافحلل جاتحي :مير تاراظن
نوكت نأ نكمي نول يأ نوكي نأ نكمي ) .ىلع سلج امدنع رطفي ال( ةمواقملا رسك وه ) .نيبناجلا
.ةنيزلا
سيلو ،ةمواقملا ةلتك ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو ،ةياغلل شدخ ،رسكلل ةلباق ريغ  :تاسدعلا
) .قمغأ  /فخأ ،فخأ  /ةماتق تارييغت( طبض جهو ،ريفعت ىتح

!جراخ نوكت امدنع امئاد سبلي نيعلا ةيامح
،درابلا نم خانملا ةيامح جاتحت سيئرو رعش .عرقت دض ةيامحلا سيئر ةذوخV-
.ثولتلاو ديدشلا عاعشإلاو ،بطرلاو
،فتاهلا ،يفتقملا  inbuild GPSعم ةذوخ -Vأ :عرقت نم ةيامح اضيأ سأر جاتحي
 ..لجسم ويديف
يتلاو طخلا فصتنم لالتلا نم ةلسلس اهيدل .ةيعانطصالا وأ ندعملا وه جراخ ةفيذق
ينحنم ةيبناج وه بجاح .نوفوركيملا لمحي دلج  chinstrapعون  .. Aشير :نييزت نكمي
قوف ةعشألاو ،ةيلاع ةمواقم شدخ ،رسكلل ةلباق ريغ ،اطوبهو ادوعص ميقتسمو
هيدل ةذوخ ) .قمغأ  /فخأ ،فخأ  /ةماتق( طبض جهو ،ريفعت ىتح سيلو ،لتك ةيجسفنبلا
.ةبقرلا ةيماح امك رهظلا دلج

ةعبق ( افالكالاب ا .ناذالا يه وشحلا نم أزجتي ال اءزج .دلجلا وشحلا لخاد اهل ةذوخ -سماخلا لا
ةذوخلل ةيلخادلا ةناطبلا ىلع ظافحلل .ةذوخ تحت اهؤادترا نكمي حاشو K-وأ )ةريغص
ءارمحلا تحت ةعشألا ،ءوضلا قرشم :يجراخ قحلم .موحشلاو ةرشقلاو قرع نم ةفيظن
.ويديفلا اريماك .حابصم ءوض

ضيرعت هلك سأرلا ةعنقأ يطغت ) .ةريغص ةعبق ( افالكالاب
ال( فوصلاو نطقلا نم طيلخ وأ فوصلا نم كوبحمو .نينيعلا طقف
نوكي دق طمن وأ نول يأ نوكي نأ نكمي ) .ةيعانطصالا فايلألا
ةيامح ةبقرلاو هجولا ةجاح ال امدنع .ةمقلا ىلع موب موب روكيدلا
".ةعبق" حبصتو اهيط نكمي افالكالاب

اهنا .نينيعلا طقف ضيرعت هلك سأرلا يطغي دق حاشو. K-حاشوK-
نم كوبحمو ) .ةيامحلا نم ردق ىصقأ( باجحلاو سأرلا ءاطغ ةباثمب
) .ةيعانطصالا فايلألا ال( فوصلاو نطقلا نم طيلخ وأ فوصلا
.طمن وأ نول يأ نوكي نأ نكمي

1 FAITH 15.07.4.1 NAtm
!نوكي نأ بجي هنأ بوتكم وه امك وتسفيناملا بها نوناقلا

6

ءايصوألا مداخ نوكلا ةسينكلا 1 GOD 1 FAITH 1
www.universecustodianguardians.org

.مفلاو فنألا ةيطغت لالخ نم ةيامح الك حاشو K-وأ افالكالاب
للقي .ةعساللا تارشحلاو ةكاتفلا ةيدعملا ضارمألا بنجتو ،ثولتلا قاشنتسا
يوتحي .وبرلاو ةيساسحلا ضيفخت متي .درابلاو فاجلا ءاوهلا ريثأت نم
.ةيدعملا ضارمألا راشتنا

!جراخ نوكت امدنع امئاد سبلي ةيامح سيئر
ضرملاو خانملا نم يرشبلا مسجلا ةيامحل ةجاح كانهو ةيقاو سبالم
،سأرلا يه ةيقاولا سبالملا اهيمحت يتلا ةيسيئرلا مسجلا ءازجأ .ثولتلاو
.جراخ ةيقاولا سبالملا ،هيدترت نأ امئاد يغبني .نيمدقلاو دلجلاو

،تارشحلا( غدل ) ،ناسنإلاو تاناويحلا( تاضعلا نم ،ةيامحلا نم ريثكلا جاتحي دلجلا
،ةرارحلا( عاعشإلا ) ،تاسوريفلاو ،ميثارجلاو تايرطفلاو ايريتكبلا( تاباصإ )ربإ
،فاوحلا ةداح ،تسورف ،رانلا ،ضمح( فشكم ) ،يوونلا دوقولا ،ةيسمشلا ةقاطلا
) .بطرلاو

.رشبلاو ةرطخلا تاناويحلا ،بضغلا بنجت :ةيامحلا ةغدل
) .ةيقاو سبالم( دلجلا ةيطغت  :ةيامحلا غنيتس
وأ ةئيهلا نيب سريب لبق نم تاذلا هيوشت( سريب ةئيه وأ مشولا ال
ىودعلا ببست دق ،يعيبط ريغ ضيرم وه مشولا

.ةطايخلا دنع عباصألا ةيامح ) .
.سبالملاو ةيقاو ةيطغت عم ،ةفيظن ةرشب :ةيامحلا ىودعلا
قحالملاو ،لباوتلاو بشع ،ةسراممو ،يحص يئاذغ ماظن عابتا
.نيصحتلاو

ةرارحلل )ةيقاو سبالم( دلجلا ةيطغت :عاعشإلا نم ةيامحلا
نم  100٪يطغت ةيوونلا ةصاخ ىوعدل .ةيسمشلا ةقاطلاو
ريغ )سقط( رصانعلل )يرع( يراعلا دلجلا ضيرعت !ريذحت .مسجلا
.يحص
،ناتكلا نم ةعونصم ةعطق  2وأ )ةرايسلا كرحم ءاطغ عم( فطعملا ،سبالملاو ةيقاولا :ةيامحلا ضرعتلا
وأ فطعملا( امإ .طمن يأ نول يأ ) synthe-جنشتلا فايلألا ال( فوصلا نم جيزم ،نطقلا وأ ،فوصلا ،نطقلا
نيمصعملا يف ةقلغم نيقاسلاو نيعارذلا * خفتنم ،قنعلا تريش يت اهل نوكي نأ يغبني )ةعطق 2
نيلحاكلاو
ةيرحب كرحتلا نم لصافملا ةبكرلاو عوكلا حمست نيقاسلاو ةحلسألا خفتنم * ) ...ناهرب عورشم(

.مسجلاو ةرشبلل خانملا يف مكحتلا قلخي لخاد ءاوهلا يف اضيأ

فايلألا عنصمو ريرحلاو دولجلا تاناويحلا :ةيعيبطلا فايلألا نم ةعونصم نوكت نأ ىلإ جاتحي سبالم
سبالملل ةيعانطصا فايلأ مدختست ال .فوصلا وأ نطقلاو
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متيو ،سبالملا تاياغل  artificial-فايلأ جاتنإ .دلجلا يرشبلا سمل ءيش يأو
.ىرخأ ضارغأل يلاحلا نوزخملا ريودت
لحاوكلاو مدقلا عباصأو ،دلجلا .عرقيو خانملا نم )ةيذحألاو براوجلا( ةيامح ىلإ جاتحت مادقأ
.مدقلا ةيامح ءادترا امئاد يدستووأ .رطخلل ةضرعم
براوجلا .طمن يأ نول يأ ) ETIC synth-فايلألا ال( فوصلا نم جيزم ،نطقلا وأ ،فوصلا ،نطقلا نم ةعونصم براوج
ةداضملا ،ايريتكبلل ةداضم صئاصخ ءاطعإو ،يف ةجوسنملا )كئابس ال( ةيقنلا ةضفلا تائيزج اهل
قوفو  7cmىلإ لصت مادقأ براوجلا يطغتو .ةهيركلا حئاورلا نم دحلاو ،ةنكاس ةحفاكمو تابوركيملل
.نيلحاكلا

يأ( يلخادلا ةمعانلا دولجلاو ) ،ةيبيكرتلا داوملا يأ( يولعلا ةيقاو دولجلا انيدل ةيذحألا
طاطملا وأ دلجلا نطاب ) ،ةيبيكرتلا داوملا

قوف مس  7ىلإ لصت نيمدقلا ةيامحل يه ةيذحألا ) .اهريودت ةداعإ نكمي(
نيمدقلا )مقطأ ،لاعنلا ،لدنص( يمحت ال يتلا مدقلا ةيامح !ةظوحلم .نيلحاكلا
.جراخ مدقلا ةيامح هيدترت نأ امئاد يغبني .ةدئافلا ةميدع يه نيلحاكلاو
.يحص ريغ جراخ نيمدقلا يفاح يشملا

تازافق !ةجاحلا بسح تازافق لكش يف ةيامحلا اهؤادترا متي ديلا
ال( فوصلا نم جيزم ،نطقلا وأ ،فوصلا ،نطقلاو دولجلا نم ةعونصم
.طمن يأ نول يأ )ةيعانطصالا فايلألا

.جراخلا امدنع امئاد سبلي ةيقاولا سبالملاو
.ناسنإلا ةجاح )لمعلاو ،شيعلاو ،لزنملا ( ىوأم و ينمالا
تارشحلاو قئارحلاو ) ،سقط( رصانع ) ،نامألا( ةميرجلا نم ةيامحلا
!قحلا ارظن  1 GODوه ىوأم و ينمالا ةلوقعم راعسأب  .ثولتلاو
) .ةشيعملا عمتجملا(  Cluster-نكسلا لضفت نايدراجلا-مداخ

ةناسرخلا حاولأ  dity humi-ةمواقمو رانلا ،راصعإلا نم نوكتتو ،فقسلا ،ناردجلاو ،ةملكلا ةروصلا 'لاجم
ةحفاكمو ،بيلسنون ،فيظنتلل ةحسمم بطرلا نوكي نأ ىلإ جاتحت قباوط .ةيلاع بصلا ةقباس
.ةيحصو طيبثت نفعلاو نفعلاو ،ةنكاس

حاتتفا ايسيئر جراخو لخادلل لباق ،ةبلصلا ،يجراخلا .ةيبشخلا ريغ راطإ ةليطتسم :باوبألا
.لل لباق لخاد ،ةبلصلا ،يلخادلا .ةيؤرلا هاجتا يف  (1)،بابلا ةشاشلا تارشحلا

رئاتس دجوت ال .بشخلا ريغ راطإ عبرم .ججزملا جودزملا نولمو كيبابش  Sliding-يقفأ
،ميثارجلاو رابغلا :ةيحص ريغ( رئاتس وأ
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تاشاش قالزنا ةيقفألا لخادو )نيمأتلل ةلباق( ةيجراخلا الدب عيراصم ) ..تارشحلا
.تارشحلا
ءاوهلا نارود نم وه ديربتلا .مدختسي )نخاسلا ءاملا ،راخبلا( ةيزكرم ةئفدت * ةئفدت ىلع نع ىلإ
كنرك ال .ائفد رثكأ شامقلا ن درابلا عضو روعش .ةيوئم ةجرد  19-21ةفرغلا ةرارح ةجرد .يعيبطلا
ةميرجلا وه ةقاطلا لازهلا * !ةئفدتلا ىتح

.فاقيإ ،ىلع ايئاقلت لوحتت نأ بجي * ةءاضإ
ةميرجلا وه ةقاطلا لازهلا *

قحلا ارظن  1 GODمهيدل رشبلا .ةيسمشلا حاولألا ،يلحملا ريغ ىوأم فقس نوكتي
ديوزتل بجاو اهيدل ةموكحلا ) .ىوأم(  Quar-ةشيعملا بسنلا ةنمآلا لوانتملا يف
متي )ناكسإلا ةعومجملا( ىوأم .ةنمآلا ةشيعملا نكامأ ةلوقعم راعسأب عم اهناكس
ريجأتل ةلوقعم ةشيعملا نكامأ عيمج ) .ةيلحم ةموكح ( " يريش " لبق نم هريفوت
.تادحو

 ..ةحارلاو نمألاو ءاقبلل ىوأم و ينمالا
)يه وه ( يرع وه يراعلا دلجلا ضيرعت
:يحص ريغ )سقط( رصانعلل )يرع( ةيراعلا دلجلا ضيرعت
.بطرلاو ،حايرلا ةقاطو ،تاعسل ،عاعشإلاو ،تاباهتلالاو ،ةرارحلاو عيقصلاو ،تاجحسو رابغلا

!رعشلاو دلج ةيطغت يجراخلا امدنع

ةرشبلا ماسملا دسيو ،دلجلا فجي رابغلا .رابغلل دلجلا ضرعي )يرع( دلجلا ةيراع
،ةكح( تاباهتلالل ةبصخ ضرأ يه دلجلا ماسم دادسنا .سفنتلا نم ةرشبلا فقو
!جراخ نو ةيقاولا سبالملا ءادترا !بطرم مادختسا !رابغ لسغي ) .ةملؤم

يدؤي دق ةجلاعملا ريغ ،ةملؤم دلجلا رضت يتلا تاجحس دوجو تادايز )يرع( دلجلا ةيراع
.هايملاو لدتعملا نوباصلاو ءاملاب فيظنت قيرط نع حورجلا جالع .تاباهتلا ىلإ
يف مدختست ال .قصال طيرش عم ناكم يف دقعو ،سبالملا علخ عم لكآت ةيطغت
!ميركل وأ ةرهطملا

دلجلا ىلع عيقصلا رارضأ .تسورفل دلجلا ضرعي )يرع( دلجلا ةيراع
.دربلا نم ةيحض ةلازإ .ةمئاد نوكت دق
نم ءزج ةيطغتل  37 Cىلإ نخسي ءاملا نم ةيفاك ةيمك عم ةلحضلا ءاعو ءلم
.عيقصلاب يذؤي مسجلا
.عيقصلاب يذؤي ةجسنألا كيلدت وأ كرف NEVER
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امم ،هريمدت دق ،دلجلا فجي ةرارحلا .ةرارحلل دلجلا ضرعي )يرع( دلجلا ةيراع
حرقتو ةديدش قورح بلطتت .ليوطلا ىدملا ىلع ةاناعملاو ملألا ىلإ يدؤي
.ةيروف ةيبط ةيانع
لعجي عاعشإلا .ةيلاع ةيجسفنبلا قوف ةعشألا ) .يسمش( ةعشألل دلجلا ضرعي )يرع( دلجلا ةيراع
.ةيبط ةحيصن بلطا !ادج رخأتم تقو يف اهب فرتعملا نايحألا نم ريثك يف .ادج ضيرم ةرشبلا
وه دلجلا ناطرس ىلإ ىدأ امم )ةراض سمشلا ةعشأل ضيرعت دلجلا لوسك بذكلا( سمشلا تامامح
فسألاب رعشأ ال !ةظوحلم !اناجم ةماعلا ةحصلا لبق نم اهتيطغت متت مل !سفنلا تقحل ةباصإ
!راعلاو نوش .ةئيس سانلاو ،ىودج نود ،فرجعتم مه .سانلا ءالؤهل

بطرلا مسجلا ةرارح ةجردل ةليوط تارتفل ضرعتلا .تيول دلجلا ضرعي )يرع( دلجلا ةيراع
مزاللا نم رثكأ مسجلا ةرارح ةجرد ضفخي ناك اذإ .ريغي
!ةيروفلا ةدعاسملا بلط .ضرملا ثدحي )مسجلا ةرارح ضافخنا(

،لحنلا( تاعسل تارشحلا يه اعويش رثكألا .تاعسل دلجلا ضرعي )يرع( دلجلا ةيراع
مروتو ،دلجلا جيهت ةملؤم ةيضق يه تارشحلا تاعسل  ..) .روبنزلاو ،ضوعبلا ،ريبابدلا
.ةديدش نايحألا نم ريثك يف ضرملاو

فيظنت .قرح دق ،دلجلا فجي حايرلا .حايرلا ةقاطل دلجلا ضرعي )يرع( دلجلا ةيراع
!بطرم مادختساو ،ةرشبلا

ريغ )سقط( رصانعلل )يرع( ةيراعلا دلجلا ضيرعت !ريذحت
دلجلا ةيامح .يحص
.جراخ هيدترت نأ امئاد يغبني )ةيقاو سبالم(
جراخ يرعلا .ةيقالخأ ةيضق وه مالعإلا لئاسو وأ ةماعلا نكامألا يف )يرع( دلجلا ةيراع
وأ ةداعس دلج نم ديزمل .هفات يرجي راعلا دوجو مدع ىلع لدي هنإف يقالخأ ريغ وه لزنملا
يأ يف بيع يهف .تالمهملا لثم لماعي نأ بجيو هفات سانلا .مه هفات رثكأ رهظت SHE
.عمتجم
شيعيل ناسنإلا مسج ميمصت مت ال .ةيعيبط تسيل ةحابس
ريغ ،يعيبط ريغ وه وأ ءاملا يف ةحابسلا .ءاملا تحت وأ يف
هايملاو )راحبلا( تاطيحملا ةيعيبطلا هايملا .اهبنجت يغبنيو ،ةيحص
ةحابسلا هايم كرب ةيعيبط ريغ  ..) .راهنألاو تاريحبلا( ةيلخادلا
 ..عجتنملاو

يف شيعت يتلا تاقولخملا عيمجل ضاحرملا يه ةيعيبطلا هايملا
ىلع سانلا .اهتالضف لعفت هايملا قوف قلحت رويطلا .ءاملا
رشبلاو تاناويحلا  ..ضيحت ،لصت ، throw-لوبتلا ئطاوشلا
يحصلا فرصلا
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هايم عالتبإلا .دلجلل يحص ريغ ضاحرم يف ةحابسلا .تاطيحملاو ةيلخادلا هايملا يف فاطملا ةياهن يف
ةيلمرلا ئطاوشلا نم ديدعلا !ةظوحلم .لافطألا ةيامح !كلذ لعفت ال .ةريبك ةيحص رطاخم وه ضاحرملا
يف ةحابسلاو كامسألا بوبنأ يف نمكت .طيحملا ئطاش ىلإ باهذلا سانلا .كامسألا بوبنأ يه ءاضيبلا
!كوي .لوبتلا

:ءاوهلا ثولت  ..مسلا ،ثولتلا صاصتما لثم جنفسالا ةيعيبطلا هايملا
تاطحم( يوونلا عاعشالا ) ،فصاوعلاو نيدعتلا( رابغ ) ،ةروث ،قرح( دامرو ،يضماحلا رطملا
ءاهنإ )ءاملاو ةبرتلاو ءاوهلا قيرط نع( ةيئاذغلا ةلسلسلا لخدي ءاوهلا ثولت ) .ةيركسعلاو
!ناسنإلل يئاذغلا ماظنلا )ةحصلاب رطخ( نم اءزج اهنوك اريخأ

 polutesيروفحالا دوقولا عاونال يج . Drill-هايملا لقن ،ةداعإلا ةلوج ،قارغإلا ،رفحلا :هايملا ثولت
مومسلاو ،ةمامقلاو ،تاردخملاو  raw-،يحصلا فرصلاو ةيئايميكلا داوملا ءاقلإ .ءاملاو ءاوهلا
نم )يحصلا فرصلا ،ماخلا ،ةمامقلاو ،ةيودألاو تايواميكلاو مومسلا( ةداعإلا ةلوج .ايموي ثدحي
تالقانو نفسلا زورك ،تالماح ربكألا يئاملا لقنلا .ثولتو ،ةعانصلاو ،عرازملاو ،راطمألا هايم
اضيأ لقنلا هايملا رغصأ .نيثولملا رابكو ةيبرحلا نفسلاو ةنيفسو تاصاوغلاو ةقئاف
.ةيلخادلا ةصاخو هايملا ثولت

بيرخت" ،ءاملاو ةبرتلاو ءاوهلا ثولت
عيمج  R7 .ةسنآلا :ةميرج "ةئيبلا
.تاياغلا قالطنالاو ةعتملا براوقلا

داوملا نم طيلخ ىلع يوتحت ةيعيبط ريغ هايم
متي .نينيعلا جيهتو دلجلاو رعشلا فجت يتلا ةيئايميكلا
يه ةحابسلا تامامح .عجتنملاو ةحابسلا تامامح بنجت
.ةحيحشلا ةبذعلا هايملا نم ةيوبخن تايافنلا

!T hiswasteends
هايملا  inva-غنيد نم ريثكلا اهيدل للملاب لومخلا يف يرصنعلا لصفلا ةورثلا ىدأ دقو
.ةايحلا لاكشأ نم ديدعلا نم ةيشيعملا ةحاسملاو ةيعيبطلا

لعف دودر ىلإ ةيعيبطلا هايملل يئانجلا يرشبلا وزغلا اذه ىدأ دقو
.رحبلا تاعادبإ  1GODلبق نم ةيعافد
رخآلا .طقف دلجلا جيهت ضعب .ةغدل بلاخم مادختسا J ellyfish
ىوتكا امدنع لتاق كامسألا مومس . Jelly-ةملؤم روثب قلخو ،ةملؤم"
مكارت كانه ناك اذإ ام فرعي الو .مومسلا مكارت كانهو ،ةديدع تارم
.ةعرسب ةيبطلا ةدعاسملا بلطل لضفألا نمف .مومسلا
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يف يحطسلا نايرجلاو ،ةيرضحلا قطانملا يف اهببست ةراضلا بلاحطلا راهزإ
ريغ .داصتقالاو ةئيبلاو رشبلاو ،تاناويحلل ريبك ررض ببسي هنأ .يحاوضلا
.هيف ةحابسلا وأ برشلل ةحلاص

امدنع .ملاعلا يف ةماسلا كامسألا رثكأ نم ةدحاو رجحلا كمس
ةايح( ةجيتن .مدقلا ىلا تاوقلا مسلا ،ناسنإلا لبق نم ىلع ساد
مسلا نم ريثكلا لخد فيك ىلع دمتعي ام ابلاغ )توم وا
صخشلا ىقلت ىتم ،ةغدللا عقوم .مسجلا يف ةماسلا
دعب عيباسأ ةدعل رمتست نأ نكمي زخو وأ ردخ .جالعلا
.ةغدللا

ةيرحبلا تاناويحلا نم دحاو فرتعاو قرزألا ةيقلحلا تاطوبطخألا
يف لماكلاو ديدشلا مهمومس ببسي .ملاعلا يف ةماسلا رثكألا
ضعلل ،ثدحي يذلا للشلا ببسب .مسجلا للشلا نايحألا نم ريثك
ىلإ ريشيل ةليسو يأ وأ ةدعاسملل ريشيل ةليسو يأ اهيدل
ظفاح .حاتم وه يعونلا مسل طوبطخألا قرزألا ةيقلحلا مدع .ةدشلا
.سفنتلا صخشلا ىلع

نوكت نأ نكمي اهنا يرقفلا دومعلا نم ةجسنألا تاباصإ نيشتروي رحب
ةملؤم حبصت نأ نكميو ةبهتلم ءارمح حبصت ،خفتنت اهنأ .ةديدش
لالخ نم مدلا يف رشتنتل حمس ام اذإ .ةباصإلل ةضرع مه .ةياغلل
.لتق طبضنملا ريغ ىودعلا نكمي .ىضرملا كلعجي .مسجلا نم جورخلا

رثكألا يه ايفارغجلا طورخم .تازافقلا لالخ نم ةغدل نكمي يطورخملا نوزلحلا
تاداضم كانه سيل .ريغصلا مسجلا يف مومسلا  100نم رثكأ عم ،ةيومد
.يطورخملا نوزلحلا نع مومسلل

.ةيبط ةحيصن بلطا .ضرعلل ةئيطب Symtons

فدهت يتلا ماس ةملؤم رغنيتس ،داح كلمي عاسللا يارلا
طقف بلق يف ىوتكا امدنع .نيللستملا بلق ىلإ
 singray.قوف حبست ال .صخش ذاقنإ ةيروف ةيبط ةدعاسمو

يف زفقلا دنع هظحالت ام لوأو ،كشو ىلع رحبلا لمق ىتم
نكميو ،ادج ريغص ءيشل .كدلج ءاحنأ لك يف ةغدللا طيحملا
يف باهذلا كل ليجأتل ايفاك نوكي داكي .ةمكل ةمزح ديكأتلاب
.ةيبطلا ةروشملا ىعست فزني امدنع .ءاملا
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.ةضيرملا ةفيعضلا تاقولخملا نم تاطيحملا ةحضا شرقلا كامسأ

يماح شرقلا حبصي .راحبلا يف رشبلا وزغت امدنع
مه رشبلا .شرقلا كمس موجه نم نوكي امدنع .راحبلا
.نومرجملا
!راع ،نوش  R3 .ةسنآلا ،رشبلا ىلع شرقلا صفق لتقت ال
كلذكو .ضرألا ىلعو ءاوهلا يف تاقولخملل ءاذغلاو ةيرحب تانئاكل راحبلا تقلخ 1 GOD
بوكرو ،ةحابسلا .ناسنإلا thrillseekingل راحبلا قلخي مل هنا لاقو .رشبلل ةبسنلاب
،بيرختلا ةيئيبلاو سطغلاو ةرحبملا ،قراوزلا بوكرو ،ءاملا ىلع جلزتلاو جاومألا
.يهتنيو

)ينيج ليدعت ( زروتوم لارنج ' يرشبلا مسجلا ىلع ربكألا رطخلا
ليصاحملا. GM-ىرخأ ةئيبو تاقولخملا عيمجو ،ةيرشبلل اديدهت لكشي  1GOD ،ةحفاكم وه ) (GMينيج ليدعت
تايساسح قلخت يتلا تارفطلا ءاشنإ .ةلسلسلا ءاذغلا اهلمكأب ريغي  flowonريثأت ببسب
ةمظنم ءاضعأ عيمج يف ةايحلا ددهت يتلا ةيملاعلا ةئبوألا،-ةفورعم ريغ ضارمأو ،ةديدج
،ىضرملا رثكأ عضرلاو راغصلا توميو ،ىضرملا رثكأ سانلا حبصي فوس !ةلسلس ةيذغألا
 ...تارفطلاو ،ضاهجإلا تالاح نم ديزملاو

،ثوحب: GM-فقوت .جالعلاو ةياقولا وه يئيبلا ماظنلاو ةيرشبلا ددهي يذلا رطخلا اذهل جالع
نيريدملاو ،ملاع: GM-ةمكاحم .ايثارو ةلدعملا ليصاحملا ةعارزو عينصت روذبGM-
ةيرشبلا دض ةميرج " ل باحصأو نيريدملاو  crop-يعرازمو ،عينصتلا نييذيفنتلا
 R7ةسنآلا  ".ماظنلا ةيئيبلا دضو

قرح متي .و ثوحبلا GM-روذبلا جاتنإ قفارم ةقراحلا ديدهت ليزي ةموكحلا
عرزت تناك ليصاحملا GM-ةثولملا ةبرتلا تناك .ايثارو ةلدعملا ليصاحملا
متي ،جالعلاو ةياقولا ذفنت ال ةموكح .ليغشتلا ديق تاونس  3ةقورحملاو
.لادبتسا

!!!  GMىلإ حماستلا ZERO
زجع
،قلقلا( يفطاعلا زجعلا نوكي دق .فنعلاو ضرملاو ثداوحلاو ةدالولاب زجعلا
)، shizophrenia ..ناهذلا( يلقعلاو ) ..بائتكالاو
) ..يعابرلا ،فرخلاو ،ممصلاو ،ىمعلاو ،رتبلا( يندب  -يدسج
ةيضق يه ةقاعإلا ، transgenderism) .لافطألا ىلع يسنجلا ءادتعالا ،ةيلثملا( يسنج
يأ .ةيدرفلا ديري وأ ةرسألا زواجتي هنأ .عمتجملا
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لماعتلا متي .عمتجملا ،ءاقشألاو ،ةرسألا ةايحلل ةيقالخألا ةيعون عم لخادتي يذلا زجعلا
.ةيعمتجملا تامدخلا لبق نم اهعم

.هللا  1ةبوقعلا نم سيلو .ةقاعإ مهيدل صخش اذامل
رظنا( ل حورلا ةثعبلا نم اءزج ةبرجت ةايحلا نإ .اهعم لماعتلا يف مسجلل دحت هنإ
) .ةرخآلا  1،لقتنا

'فنع ' درفلا ىلع رطخ ربكأ
فنعلا ىلإ ليملا سرغ ةفينع طيحم .دعب اودلوي مل نيذلا عم فنعلا أدبي
لوحكلا :تازفحم .فنع لامعا ىلا لوحتتل لغشم جاتحي فنعلا ىلإ ليملا .ةايحلا ةيقبل
راقتفالاو لذلاو لهجلاو ةضايرلا-ةبراحمو ،فوخلاو ،ةضايرلاو لاصتالاو بضغلاو
ويديفلاو زازفتسالاو طغضلا ريظن ،ةدام رييغت لقعلاو ،فطاعتلا ىلإ
 ..باعلألا ويديفلا ةفينع ،ةفينعلا

.ضعبلا اهضعب ايظفل ءيسي يبأو يمأل دعب اودلوي مل نيذلا اضرعتو
دعب اودلوي مل نيذلاو .ةايحلا يف قحال تقو يف كلذ لعفن فوسو ،ةيظفل ةءاسإلل سأب ال هنأ ملعت
لمحت ةايحلا يف قحال تقو يفو ،ديدجلا دولوملا . SHEيبأ لبق نم يدسجلا ىذالل ضرعتلا اماملل اهضرعت
 SHE.يذؤت نأ لوبقملا نم هنأ دقتعأو ،ديدج دولوم . HEةداعس لبق نم يدسجلا ءادتعالا

) .ةروصلا( رخآ صخش نم يتأت دق فنعلا
.ةفيلألا تاناويحلا نم يتأت نأ نكميو .ةيربلا تاناويحلا نم يتأت دق

نع سعاقتلا وأ ةيموكحلا تاءارجإلا ببسب يتأي دق لب
.يبنجألا وزغلا عم يتأي هنأل .لمعلا

فوس ".فنعلا" ةبساحم سيلو عم شيعي عمتجم
)ةحبذم ،ةيعامجلا ةدابإلا ،مادعإلا ةبوقع ،لايتغا ،ضاهجإلا ( !'لتق'
! 1 GODل ةناهإو ءاعمج ةيرشبلل اديدهتو صخش لتق
!! لتق يف قحلا ةموكحلا اهل ،ةمظنم ،صخش NO

!!!  SOLUTIONادبا تسيل لتق

!لزنملا يف أدبت '،فنع' ،فقوت
بجا  vivalةشهدلل ناسنإلا  commuityهيدل وضع لك
)ةيادب( مضنا .فنعلا ءاوتحال
،ريرقتلا ،ظحالن ) .سراحلا رياش رظنا( شتوو يح
) ..يندم( لاقتعا
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 7رظنا( ليلدك" فنعلا موهفم ال' مادختسا !ةميرجلا ةيلاخ ةقطنم كعمتجم لعج
) .لئابقلا

!الح تسيل اهنا .لحلا وه سيل فنعلا
 3:مازتلالا
.ةفرعملا قيبطتو ةدايزو ،يعسلاو ،ةايحلا ىدم

،بسكو ،نوعسي نيرامتلا لضفأ .ريس ىلع ظافحلل سرامت جاتحي خملا
.ةيرارمتسالا اهناو ةفرعملا قيبطتو
) .سيردتلا ملعت( يناجملا ميلعتلا عم ملعلا بلط أدبي
ميلعتلا لك .ميلعتلا نم ديزم اهيلت بولطم وه امك .ينهملا بيردتلا اهيلت
!يهتني صاخلا ميلعتلا .ماعلا
.ةبوجأ ىلع لوصحلا ينعي ةفرعملا باستكا .ةلئسألا حرط ينعي ملعلا بلط
ةيرارمتسالا .ءارجإ يأ ذاختا مث نمو راكفأ مهيدل تاباجإ مادختسا ينعي ةفرعملا قيبطت
.مداقلا ليجلا ىلإ ةمكارتملا فراعملا عيمج ىلع رمي ينعت

؟لاؤسلا ةيفيك
ديفم يقلتل كلذو مهم( لاؤسلا تعضو عراش 1
)ةباجإ
كانه( ةبسانملا تالهؤملا هيدل صخش 'بلط " حرطل نيذلا ةيناثلا 2
)صخش  1نم رثكأ حرطل ةجاح كانه نوكت دق
)ةديج ةيعامتجا ةراهم( باجأ يذلا صخشلا ركشأ ةثلاثلا 3

لوبقم دجوي ال نايحألا ضعب يف( ةلوبقم ةباجإ 'بسك " رشع 4
)ةباجإ
)ةروصلا( لجس باوجلا ةيرصبلاو توصلا وأ ةباتكلا رشع 5

)ةباجإ ( 'ملعت تنك ام 'قيبطت " رشع 6
-هفرعملا( نيرخآلا " ميلعت ' ىلإ ةديدجلا ةفرعملا مادختسا رشع 7

)ةيرارمتسا

؟لاؤسلا اذام
)ةيكذلا ةفرعملا باستكاو يعسلا  (،ءىش لك

؟لاؤسلا امدنع
)ةديج ةيعامتجا ةراهم ،ةيكذ( نآلا
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؟لاؤسلا اذامل
.ةلئسألا حرطل أشنت )ثيدحلا لعجي امم ،فرعي نأ بجيو ،لوضفلا( ةجاح

.لبقتسملل ةيادب يه راكفأ
.ةيروطتلا تاريغتلا ةبكاومل نكمملا نم لعجت راكفأ
راكفألا .ةيركفلا ةيكلملا ةطشنألا عيمجل ةجتنمو اعادبإ رثكألا يه راكفألا
.ةيرارمتسالا ةفرعملا لالخ نم اهيلع ظافحلا بجي يتلا يه

زرفو نيزخت .مهلجس .تدقف وأ راكفألا ىسنن نأ عدت ال
!اهيف رظنلا ةداعإو تافلملاو

نأ ببسلاو .تدقف وأ يسن ةعرسب فاقيإو راكفألا نم ريثكلا موي لك نأ دقتعيو
!لضفأ نادقف متي .هتباتك وأ لجس ،ظافتحالا متي ال اوناك

لمح .ةديدجلا راكفألا ةياعرو ىلع ظافحلاب رمألا قلعتي امدنع اهيلع دامتعالا نكمي ال ةركاذلا
فلم .هيلع ظافحلا ،ةركف  developesامدنع .كعم لجسم وأ )ططخم( لومحم رتويبمك زاهج
!كراكفأ يعوبسألا

يأ اهل نوكي نل ضعب ) .عيباسأ  4لك( كراكفأ ةعجارم كنكمي امك .كراكفأ ةعجارم
.اهنم صلختلا .ل ىلع ةقلعم قحتسي ال مه .ةميق
تقو يف" وأ "،طشن" :اهظفح ،هذه ءاقبإ .ةقحال ةلحرم يف وأ نآلا ةديفملا راكفألا ضعب نأ ودبيو
".طشنلا" فلم ذاختاو ،تافلملا ظفحو ضارعتسا دعبو ".قحال

،ثوحبلا .ةلصلا تاذ راكفألا نأ ةركف طبر .رمألا يف ركف .ومنت ةركفلا هذه لعج نآلا !ةركف رايتخا
اياوزلا عيمج يف قيقحتلا .ةركفلا هذه عم قفاوتم وأ لثامم ءيش يأ ىلع روثعلل ةلواحم يف
.تالامتحالاو
ضعب يف  ...تابتكملاو تاظوفحملا ،تنرتنإلا يف ثحبلا .ثوحبلا عم كب ةصاخلا راكفألا معد
.تانايبتسالا مادختسا تالاحلا
ىتح لعفلا دودر ىلع لوصحلل ةلواحم .كلذب مايقلا .اهقيبطت متيل ةزهاج كتركف دقتعت تنك امدنع
.اهطبض نوكي نأ نكمي ةركف
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.ةيرارمتسالا ةفرعملا لالخ نم لبقتسملا ناهرب راكفأ
تافلملا ىلع ظافحلا قيرط نع ةفرعملا ةيرارمتسا نامض
ثيح ركذي 'له' كب صاخلا يف كلذ ىلع ةوالعو .ةثدحملا كراكفأ
.اهيلع روثعلا نكمي

ةيرارمتسالا ةفرعملا
نم درف لك .دلاخلا )ةيركفلا ةيكلملا( درفلا ةفرعم لعجي ةيرارمتسا ةفرعملا
يف ) .ةقلقمو ةيباجيإ تناك ءاوس( ةايحلا براجت ،مهب لجسب ظفتحي  14نس
.ةيركفلا ةيكلملا نم ةياعرو ظفحو طاقتلا بجي ةرسألا
، 'I.P.اهيفظوم مادختسا ةداعإو ظفحو طاقتلا تامظنملا ىلع بجي
ةعطاقم .عيمجلا ريخ هيف امل ةيركفلا ةيكلملا اهينطاوم نم ةدافتسالا بجي عمتجملا
.تاظوفحملا ىلع ظافح ةموكحلا

الدب .ديج لكشب بوتكم وه ام ءيش ةباتك اذامل .ةديدج اراكفأ مدقتو ءانبل لاحتنا
نمو ةمئاقلا ىلع ءانبلا لالخ نم سإ يإ سإ  progres-روطت .كلذ يف عسوتلا !اهمادختسا
يأ ذاقنإ .هتياهن ىلإ ةركف يتأتو .هسفن ءيشلا لعفت نأ وه ميلعتلا .ديدج قلخ مث
!ةديدج راكفأ عفدل اهريودت ةداعإ نكمي ءيش

ةباتكلا .نيرخآلا عم لصاوتلا ىلع اندعاست اهنأل رضحتملا انلعجي ةباتكلا
.ريرقتلاو مهوتي ،قيلعتلل حمست

 C ontinuity.ةفرعملا نم ءزج يه ةباتكلا
!ةميرج عمتجملا نم ةقرس وه فلؤملا يعدي ! ةظوحلم

انيدل دولخلا نم ءزج ةيرارمتسا ةفرعملا
 4:مازتلالا
.ةصاخلا ةرسألا يف ءدبلاو ةفعاضمل يتام

نأ  CGداقتعالا .رثاكتلاو جوازتللو ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا رشبلا ةكوكسمل
،جوازتلا ) .جاوزلا-ميركلا دقع( SHEو يلاعم نم ةتباث ةقالع نم ءزج وه رثاكتلاو جوازتلا
اهنإ SHE.و يلاعمو ،يقالخأ ريغ "، denegradingهفات" ،وه سدقملا جاوزلا جراخ برضب
يرجي .ةئيسو ،يقالخأ ريغ ودبت ةعامجلا لعجي هنإف .لافطألل ائيس الاثم
!مهحضفو هفات سانلا نوذوبنم ".هفات" تاياهن

نيسنجلا نيب طلخلاو )سنجلا يلثم( سنجلا سفن ) ،لافطألا ىلع يسنجلا ءادتعالا( شرحتملا لفطلا
سدقملا جاوزلا " لاخدإ متي مل )نيسنجلا نيب سنارت(
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داسفلا( مفلا قيرط نع جوازتلا .يعيبط ريغ جوازتلاو يسنجلا مهزجع ببسب '.دقع
جرشلا جوازتلا ) .سنجلا يلثم
ةيامحل يحصلا رجحلاو )زجع( يسنجلا  unnaturalsهذه !) .سنجلا يلثم باصتغالا(
انايحأو زازئمشالاو بضغلاب رعشي فوس هنأ يعيبطو .لافطألاو نيبوكنملا
سنجلا سفن نم ،شرحتملا لفطلا .يسنجلا زجعلا  unnaturalsهذه هاجت فنعلا
 R7ةسنآلا :ةميرج ،شرحتلاب لافطألا نم نيسنجلا نيب لماعتلا لافطألا confused-و

.ةرذقلا زازئمشالل ريثم فرحنملا وه  SHEعم هليمز مفلا يف ةبغرلا ةداعس يأ

ةسنآلا :ةميرج ،باصتغالا وه جوازتلا لاروأ رطضا .قالطلا ىلع لصحي  SHEجوزتو .ةداعس بلاقم SHE
:ةميرج ،باصتغالا وه جوازتلا لبهملا رطضا R4 .

بيذعتلا .دالج يج  disgust-رذق وه  SHEعم هليمز جرشلا يف ةبغرلا ةداعس يأ  R5 .ةسنآلا
.ماهلتسالا  datoryقالطلا ىلع لصحي  SHEجوزتو  R6 .ةسنآلا :ةميرج

ةوهشل يتام .بحلا نع ثحبا )..يحيسملا نيدلا( نيينثولا .هليمز ىلع روثعلا
هفات نوكيل يلامسأرلا هليمز .عم ةفعاضمل ةقيفر دجت نل ريثك .هفات يرجي
يه هذه نم ريغ .تبلا ءابآلاو تافاقثلا نم ديدعلا .ذوفنلا وأو ةورثلا ةدايزل انايحأو
.عمتجملا ةحلصم يف
جاوزلا " لخدي )عمتجملا ئراوط ةمدخ ( "  " CEلالخ ةعطاقم ةموكحلا ررقت نأ ىلع يصولا ،مداخ
متي  CEلالخ ، CE.رضحي ةنس  18لكو  SHEةنس  17لك  (H-MC) .دقع ' سدقملا
.ةليبقلل ةدئاف رثكأ نوكت نأ نكمي يتلا ةيفيكلا ىلع عيمجلا مييقت
.بابشلا نم مه  HE، SHEامدنع لضفأ وه برضب ،جوازتلا

ىلع )ايدسجو ايلقعو ايفطاع( ةداعسو  SHEبابشلا لك مييقت متي  CEلالخ
لاخدإل ةبسانم وه يذلا" تاريغتملا ضعب ىلع ررقي ". "CEهليمز ىلع اهتردق
.دقع "جاوزلا-سدقلا'
.ةهازنلا-ةيرصنعلا .عونتلا ىلع ةظفاحملا .ايندب اقئال ،ايلقعو ايفطاع :تاريغتملا

،هليمزل وه )ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا ةكوكسم( ةايحلل يسيئرلا ضرغلاو
ريغ .ةلشاف ةايح شيعي كلذب مايقلا يف لشفلا .ةلئاع سيسأتو رثاكتت
.عمتجملاو هللا 1ل لوبقم
.هنم دب ال SHEو ةداعس يه ةرسألا نم اءدب ،ةكوكسم ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا

نولخدي  Foster-.ءابآلا" حبصت ةفعاضم ىلع ةرداق ريغ ايندب يه يتلا ةداعسو SHE
".لافطألا" مزاول ". "CEدقع" جاوزلا-سدقلا'
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" "CGمأ .عمتجملا ةدعاسمب مهلافطأ ريثت مداخ رمألا يلو رسأ
 " SMECرضحي
يف مايأ  "SMEC" 6رضحي ) ". SHEيبطلا ميلعتلا عمجم رياش(
لفطلا قاروألا رغصأ ىتح عوبسألا
) .رياش رظنا( " ' SMEC

لفتحا

2. 1. 7 .
موي موأ  Bنادقف
هيإ ةيناثلا ول اك C. G.

 5:مازتلالا
.دادجألاو ءابآلا مارتحاو فرش
يف شيعلا نم ساسألا .ةرسألا دارفأ لبق نم لدابتملا مارتحالا مداخ رمألا يلو معد
.كب صاخلا ةرخآلاو ةايحلا يف دادجألاو مألاو كابأ مركأ .مائو

:ريفوتو ،سبالملاو ،ةيذغتلاو ،روصتلل تاهمألاو ءابآلا ميركت متي
متي .ةبحملا ةئيبلا ةياعرو ) ،ةيسيئرلا ةحفصلا( نمآ ىوأمو ،ميلعتلا
ميركت .ديلاقتلاو ةيرارمتسالا ةفرعملاو ثارتلاو تاداعلا ريفوتل دادجألا ميركت
 ..ةرخآلاو ةايحلا يف  grand-ءابآلاو ،كيدلاو

!بستكي مارتحالا !فرش حنمتو
مهئانبأ مارتحا بسك .مهلافطأل ةياعرلا نم مهبجاوب اوموقي نأ تاهمألاو ءابآلا
مهيدلاو مارتحا بسك .مهيدلاو ريبك دعب ودبت يتلا لافطألا .عمتجملا مارتحاو
عمتجملاو
ةيرارمتسا باعيتساو ريبكلا مهيدلاو مارتحاو ةياعرلا نأ دافحألاو ءابآلا .
!هللا  1نم ةكرابمو  ...مهتفرعم
تاهمألاو ءابآلا .مهئانبأو ءابآلا نيب لدابتملا كولسلا مهف هيدل عمتجم
.مهيدلاو ريبك دعب لافطألا ودبت  (LGM) .عمتجملا ىوتسم ىلإ دالوألا ةيبرت
ديلاقم عمتجملا .ةينهم ةدعاسمل ةجاح روطملا دادجألاو ءابآلا ىلع بجي !ةظوحلم
.ةرسألا نم تالخدم عم رومالا

ءابآلا "ةياعرلا بجاو"
.يماح ،دوزم ،بألا وه . HEميمصتلا  GODيف  1لبق نم نكست ءابآلا
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.ةعامجلا ىوتسم اضيأ وه اذهو .لزنم ةبر ،ةياعرلا يمدقم ،مألا ريغ يه

عم ءابآلا كراشي .مغانتم نطولا ةبحمو ىوأملاو سبلملاو ةيذغتلاو ءابآلا مدقت
ميركتل مهلافطأ ميلعت ءابآلا .يناجملا ميلعتلاو ةيناجملا ةيحصلا عمتجملا
.مهدادجأ

مارتحإلا رهظأ
.ةطرشلاو ةيبطلاو ،نيبرملاو ،دادجألاو ءابآلل لافطألا
.سانلا بختنا عيمجلا .نسلا رابكل راغصلا

مارتحا بحس
مدع عم لثملاب درت مارتحالا رهظي صخش .ددصلا نكمي .فرشلا بحس نكمي ال
.ةضافضف مارتحا مارتحا
)يضارتفالا ميوقتلا  ( CGةعتم موي عيضاوم لفتحا

.مألا ميركت لافطأ موي تاهمألا 5_3_7
.مهدلاو ميركت لافطأ موي ءابآلا 10_1_7
و لافطألا موي ةدجلاو دجلا 7_1_7
.دادجألا ميركت دافحأ

،مائو ،ةلئاعلا :ساسأ ،مارتحالاو فرشلا
.ةظفاحم ،ةعامجلاو
 6:مازتلالا
.اهيف ةايحلا لاكشأ عيمجو ةئيبلا ةسارح

ءزج وهو .اهيف ةايحلا لاكشأ عيمجو  environ-ةنم ةسارحل بجاو نايدراجلا مداخ لك
تاعادبإ  GODيف  1و ةيئايزيفلا نوكلا نيمرحلا مداخ يرجي .ل ةيرشبلا ريصم نم
.اهيف
ةلباق ةئيبلل ةثولم ريغو ةنمآو ةيحص نوكت نأ يه موهفملا ةلحرم نم تاجتنملا
ريودتلا ةداعإو للحتلل ةلباق يه ةجتنملا ءيش لك .كلذ فالخ وأ ريودتلا ةداعإو للحتلل
ةسنآلا ،ةميرج وه ةثولملا علسلاو ،ةنمآ ريغ ،ةيحص ريغ  Manufactu-متاخ ،جاتنإ .كلذ فالخ وأ
R7
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MONSTERSEEDS
لبق نم ةلدعملا روذبلا ىلع ليصاحملا دنتست )ةسدنهم( ةلدعملا ةيثارولا
 1 GOD . 1ةنيهمو عشجلاو حبرتلا ضرغل ،يلصألا ميمصتلا  GODيف  1ل رشبلا
وه اذهو )ةمكاحم اطخ( روطت خسنل رشبلا .ةيثارولا  reenginee-ةقلح ديري ال GOD
.روحتيو رييغتل

ةلدعملا تاتابنلا مضهل .مضهلا رثؤي لكأت تاقولخم ماعطلا
اهسفن )ةيثارولا ةسدنه ةداعإ( ماظنلا لدعي يمضهلا تاقولخملاو
.روطت ربع
ريغ ةديدج عاونأ قلخي روطت بتكا ) 1GODةحفاكم( يعيبط ريغ اذه
) .شحولا ،تاوزنلا( تارفطلا نم ةيعيبط
ليصاحملا. GM-ةئيبلاو ىرخألا تاقولخملا عيمجو ،ةيرشبلل اديدهت لكشي  1GOD ،ةحفاكم وه ) (GMينيج ليدعت
ضارمألا قلخت يتلا تارفطلا ءاشنإ .ةلسلسلا ءاذغلا اهلمكأب ريغي ريثأت ىلع  flow-ببسب
فوس !ةلسلس ةيذغألا ةمظنم ءاضعأ عيمج يف ةايحلا ددهت يتلا ةيملاعلا ةئبوألاو ةديدجلا
،ضاهجإلا تالاح نم ديزملاو ،ىضرملا رثكأ عضرلاو راغصلا توميو ،ىضرملا رثكأ سانلا حبصي
 ...ةفيلألا تاناويحلا تامجهو ،تاناويحلا نم ديزملاو

،زبخلا ،بوبحلا ، Breakfast-نوكيب ،ءاذغلا لفطلاو ،ميسربلا ) :يحص ريغ ماعط ( ايثارو ةلدعملا ةيذغألا
،ءالزابلا ،ايابابلا ،موحللا ،نمسلا ،ريزنخلا محلو ،ضيبلا ،نطقلا روذب تيزو ،ةرذلا ،ءابدنهلا ،الوناكلا
مطامطلاو لفلفلا ةولح  ،ركسلا بصقو ،يركسلا ردنمشلا ،ايوصلا لوف ،قناقنلا ،نجاودلا ،سطاطبلا
، ...ةسوك ،حمقلاو

!!! لعف بجي
قرح متي .روذبلا عينصتو ثوحبلا GM-قفارم ةقراحلا لبق نم ديدهت ليزي ةموكحلا
ةقورحملاو عرزت تناك ليصاحملا GM-ةثولملا ةبرتلا تناك .ايثارو ةلدعملا ليصاحملا
.ليغشتلا ديق تاونس 3

.مهتبساحمو "،جالعلا" اذه ذفنت ال ةموكح لادبتسا متي

،ةرادإلا ةيليوحتلا تاعانصلا باحصأ و نييذيفنتلا و ملاع: GM-ةموكحلا مكاحت
دض ةميرج " :نع نيعرازملا ،ليصاحملاو
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 R7ةسنآلا  ".ماظنلا ةيئيبلا دضو ةيرشبلا

!!!  GMىلإ حماستلا ZERO
)خانملا ريغت ( ةقاطلا ثولتلا
ريغ تاودألا نم ريثكلاو ،ادج ريبك لخدو ،ادج ةريبك لزانمو ،غارفلا تقو نم ريثكلا
.ةقاطلا نم اهتاجايتحا ديازتملا يف عافترا قلخو ،ةيرورضلا

غنين ةداعالا تاباختنا عافتراو سيسأت فيلاكت عافترا اهيدل ،ةثولملاو ةقاط ايلاح
لك .موينارويلاو طفنلاو زاغلاو محفلاو قرح ىلع ةقاطلا ةثولملا دمتعت .ةنايصلا فيلاكتو

!!! يهتني قرح اذه

هنع جتني محف يروفحالا دوقولا

ةرذقلا ةقاطلا
ديسكأ يناث .ناخدلاو نوبركلا ديسكأ يناث ثولت ءاوهلا نم ةريبك تايمك جتني محفلا قرح
فالغلا يف مكارتت ةيقب راطمالا ببسب لفسأل  50٪اهلسغ متي .لصت تافارجنالا نوبركلا
نم ضعب عنمي نكلو ضرألا نيخستل سمشلا ةعشأ لالخ نم حيتي نوبركلا ديسكأ يناث .يوجلا
.هايملاو ةبرتلاو ءاوهلا ةرارح ةجرد عافترا :ةجيتنلا .ءاضفلا ىلإ ىرخأ ةرم عشي نأ نم ةرارحلا
.يرارحلا سابتحالا

ةرارح ةجردل نيخستلا اذه داز دقو .ءطبب نيخست وه ضرألا حطس نأ يه ةجيتنلاو
* ' 'Oماعلا ذنم ريبك لكشب حطس
رظنا( ةيبطقلا ةيديلجلا ممقلاو ةيديلجلا راهنألا مجح يف صقانتلا يف ذخآ رارتحالا اذه ( 2004) .
ريغت .خانملا ريغتو ،رحبلا هايم بوسنم عافتراو ةرارحلا تاجرد عافترا ىلإ ىدأ امم ) .أبنت  6لقتنا
نكمي ال ،ىوقأ عرسأ حايرلاو ،لقثأ راطمألاو ةدش رثكأ قربلاو ،افافج رثكأ فافجلا دعي :خانملا
.سقطلا رييغت ةعرسب اهب ؤبنتلا

تقولا ميظنت رمعلا وين* CG-

صاخشألا نكل .نآلا ةجاح كانهو )رفص( ''Oل قرتحي محفلا يف ضيفخت
دامتعالا نكمي الو ينانأ ،ةفيرش ،نودساف محفلا قرح نع نيلوؤسملا
.نيثولملا مرحي نأ بجي قرحل )محف( ردصملا كلذل .محفلا قرح فقول اهيلع
لقنلا ،محفلا مجانم لامع .محفلا قرح تادعم كيكفت متي .محفلا مجانم قلغت
 R7ةسنآلا ،ةلوؤسم ، coalburnersمحفلا
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:مجانملا قالغإ ،تانحاشلا فقوت
!!! وجني
ةقاطلا كالهتسا نكلو .رخآ ةقاطلا دوزم لبق نم طقف ةقاطلا دوزمو محفلا لادبتسا متي ال
كالهتسا نم للقي لوجتلا رظح ليللا -.ليللا لوجتلا رظح يرسقلا ةبسنب ضفخت نأ وه درفلل
 ...ةميرجلاو لتقلا قرطلاو ،ةقاطلا

.جوازتلا ديزي
ةئفدتلاو يهطلا ضارغأل طفنلاو زاغلاو محفلاو بشخلا ،ثورلا نم نييلحملا ريغو نييلحملا قرح
ديلوتل )..و موينارويلاو طفنلاو زاغلاو محفلا( قرحت يتلا ةقاطلا تاطحمل !يهتنت ،ءابرهكلاو
.اهكيكفت ،ليغشتلا فاقيإل ةقاطلا

موينارويلاو محفلا مجانم قالغإ متي  R7 .ةسنآلا ،يلغشمو يكلام ةثولملا مكاحيو
 R7ةسنآلا ،نيلغشملاو مجانملا باحصأ مكاحيو .ةموتخمو

!شيعلل قئاقد  4كيدل .ءاوهلا سفنت ريغ
.ريغ قرح قيرط نع ةقاطلا جاتنإ متيو
ريغو ةيلحملا لقنلا يهتني كرحتلل قرح .ريغ قرح قيرط نع ةقاطلا جاتنإ متيو
.قرح ريغ مادختسا اهيدل طفنلاو زاغلا !ةيلحملا
"مارتلا-عيرسلا قيرطلا" عم ةعيرسلا قرطلا ىلع nondomesticو يلحملا لقنلا لادبتسا متي
لحارمو .طقف ةيديدحلا ككسلابو ارب ةرباعلا ءانيم ةليوط تافاسمل ! )رياش طيطختلا رظنا(
.اهب دارفألا ةثولملا لقنلا
.ةيدوقنعلا نكسلا عم فارطألا ةيمارتم يحاوضلا لادبتسا متي .ديدجلا عيرسلا قيرطلا ءاغلإ

ريسكتلا
، ...رشبلاو عمتجملاو ةئيبلا ىلع اريبك اديدهت لكشي ريسكتلا
يتيزلا رخصلا يف لاع طغض تحت لئاسلا نقحو رفحلا ةيلمع وه ريسكتلا
لوط ىلع كلذ ثدح اذإو .لزالزلا يدؤي طغض عافترا .تازاغلا قالطإ كلذ رسك
 1ةريبك يدؤي نأ نكمي تاعدصتلا
لمرلاو ةماسلا ةيئايميكلا داوملا هايملا هيدل .ءاملا نم رتل نم نييالملا ةيلمع لك جاتحت
ةيفوجلا هايملا ثولت ةماسلا ةيئايميكلا داوملاو ناثيملا زاغ ةيلمع ءانثأ .ةفاضملا
زاهجلاو ةيسحلا ،يبصعلا ررضلا تالاح يف ديت  resul-اهيدل هايملا هذه برش .ةبيرقلا
لكألل ةحلاص ريغ .يتابنلا ءاطغلا ةدشب رثأتي امك .تاناويحلاو رشبلا نم لك .يسفنتلا
.تاناويحلا وأ رشبلا لبق نم

1 FAITH 15.07.4.1 NAtm
!نوكي نأ بجي هنأ بوتكم وه امك وتسفيناملا بها نوناقلا

23

ءايصوألا مداخ نوكلا ةسينكلا 1 GOD 1 FAITH 1
www.universecustodianguardians.org

ةيوضعلا تابكرملا يج . Releas-رخبتتل ضرألا قوف كربلا يف تايافنلا لئاسلا كرت متي
راطمألاو ضرألا ىوتسم ىلع نوزوألا ةقبط قلخو ،ءاوهلا ثولتو ،وجلا يف ةرياطتملا
ليصاحملاو لكألل حلاص ريغ يعارملا لوبذلاو ةيحص ريغ ةيشاملا يه ةجيتنلا .ةيضمحلا
تازاغلا يدؤي دق .كلذ نم أوسأو عادصلاو نايثغلاو ،بعتلا نم نوكشي ناكس  ...ةهكافلاو
.و ميشهلا" يف اضيأ

نأ نكمي ةهجاوملا طوطخ برق مادختسا .لزالزلا ببست يتلا لماوعلا تارجفتملا مادختسا
تاراجفنالا هذه ) .اديعب  some-تارم( عدصلا لوط ىلع يريوينأ يوق لازلز عوقو ىلإ يدؤت
تاناويحلاو رشبلا لعجت يتلا تازاغ قلطت اهنأ امك .ةيفوجلا هايملا تانازخ فلت ىلإ اضيأ
! )ةروصلا( ميشهلا يف اببس نوكت تازاغلا هذهل نكميو .ىضرملا تاتابنلاو

 R7 .ةسنآلا ،نيلغشملا ةمكاحمو ،اهباحصأ !يهتني ريسكتلا

ةسنآلا ،ةلءاسملل اهئاضعأ دقعو ريسكتلا لادبتسا متي حمست يتلا ةموكحلا
R7 .
،روخلا( ل ثولملا يئاملا رمملا  fresh-.هايملا رفاوت زواجتي ةبذعلا هايملا ىلع بلطلا نإف اذكه
ةئيلم هايملا ةفصاع .ةبذعلا هايملا يف صقن قلخ ) ...ةريحبلا .،ةكربلا ،رهنلا ،رايت
،مومسلاو ،ةيعانصلا تايافنلا ءاقلإ ةينوناق ريغ ، ..ةلديصلا ،مومسلاو ،مومسلا
،مومسلاو

دارفألاو ثولتلا يف نيببستملا ةمكاحمو ،تاياغلا ةيئاملا يراجملا ثيولت ...
 R7 .ةسنآلا ،نيرخالا عيمج  R3ةسنآلا

تارئاطو ةثافنلا ةرئاطلا :صالخا ةكولمملا ،جماربلا ءاوهلا :ءاوهلا يف .يهتني هيفرتلا اثيولت
 ...ءاضفلا كوكم ،رايط نودب ةرئاط ،رتبوكيلهلا

ةروصقملا :اهريغو ،ةيلآلا براوقلا قابس :ءاملا تحت ،يف
براوقلا ةعرسو ،ةيئاملا تاجاردلاو نفسلا زورك ،دارطلا
 ...تاماوحلاو توخيلاو
،تاجاردلا ،تارود ،ةيلآلا ةلجع  4و  2،3لك :ضرألا ىلع
،ةضايرلاو ،يعابرلا عفدلا تارايس ،تابرعلا
قابس ،نيزوميل تارايس ،تارايسلا
. .ةرخافلا تارايسلاو ،ةريثملا-تارايسلا-ةرايسلا

!شيعلل مايأ  4كيدل .لئاسلا يأ لوانت
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!ةمامقلا قلخ ليلقت متي
موزل ال  JUNKعنص !ىهتنا * ةعوبطملا ينورتكلإلا ماهلا !ىهتنا * ةكلهتسملا تاجتنم عنص
فيلغتلاو ةئبعتلا مدختسي !ىهتنا * ) designer-، ...داتعلاو ،تاودألاو ،تاينتقملا( اهل
.مادختسالا ةداعإل ةلباق وأ للحتلل ةلباقلا

 R7ةسنآلا ،نيدوزملا ءالؤه مكاحيو *

تافآلا
ليصاحملا ىلع مدختستو )ةيئايميك داوم( ةيجراخلا ةيرشح تاديبم
يه تثولت يتلا ةيئاذغلا داوملاو نيتاسبلاو ليصاحملا  ...نيتاسبلاو
لبق نم قرح متي .اهئوشن كلاهتسلاا ناويحلا وأ ناسنإلل ةحلاص ريغ
قرحل ديحولا ببسلا وه ةيحص بابسأل قرح ) .يريش( عمتجملا

ثولت .تاطيحملا ،راحبلا يف يهتنت هايملا ماظن ىلإ برستت )ةيئايميك داوم( ةيرشحلا تاديبملا
تالوكأملا ثيولتو ،ماظنلا يئيبلا طيحملا ثولت .رتووكنيرد تانازخلا ثولت ،ةيفوجلا هايملا
ةسنآلا ،نومكاحي )ةماس ، poisenous،ةيئايميكلا داوملا( ةيرشح تاديبملل ةعنصملا تاكرشلا .ةيرحبلا
R7 .

 R7.ةسنآلا ،لوصحلاو ،لادبتسا متي ثولتلا اذه حمست يتلا ةموكحلا
.ةيعيبط ةيرشح تاديبم مادختسا

يجتنم ةاضاقم .ةيئاملا يراجملاو ةبرتلا ثيولتو ،امك ةريطخ باشعألا تاديبم
ةسنآلا ،مهتمكاحمو ثولتلا اذهل حمست نأ ةموكحلا لادبتسا متي  R7 .ةسنآلا ،باشعألا
R7.

!كنم عمسن نأ رظتني 1 GOD
 6.2.7.اموي راعلا

ةالص طقسملا

نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
)مسا عراش  (1يصولا-مداخ
فقوو ةضراعم مومسلا نم ءاملاو ةبرتلاو تابنلا يمحت فوس
تاحيولتلا رياش نامضو يح ءيش يأ نم يثارولا ليدعتلا
ةثولملا ليصاحملا، GM-يبشع ديبم ةبقاعمو ةبرتلا ممست
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجملل
!طقسملا موي ىلع ةالصلا هذه مدختستو
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ناويحلا ىلع ةوسقلا
 R4 .ةسنآلا ،نيبنذملا ةمكاحم متت .ناويحلا ىلع ةوسقلا يهتني

.ىدملا ةرحلا' اهلادبتساو تمدهو ةيراطبلا ناكسإلا
.ناويح لكل  R4ةسنآلا ،ةيراطبلا ناكسإلا تاكرش ةاضاقم

،ليكو يساسألا جتنملا لبق نم قارتخا .تاياغلا مك  30نم دعبأ ناويحلا ةايح لقنلا
.ناويح لكل  R4ةسنآلا ،لصحت لقنلا دهعتم
يهتني -عوضوم

نوناق ةياهن كريس

ناويحلا ةقيدح

.ناويحلا

بردم .هيفرتلا

لغشم ،ناويحلا بردم

ةسنآلا ،اهيلع لوصحلا كريس
لغشم ،ناويحلا

لوصحلاو ،ةقيدحلا

.لعف لكل R4

،اهيلع

لكل  R4ةسنآلا
.لعف
ةيربلا ةايحلا تايمحم هلادبتساو قالغإ متي ناويحلا قئادح
.طقف ةيلحملا ةكوكسم يوأت يتلا
 R4ةسنآلا ،اهيلع لوصحلا لغشم ،اهقالغإ متي ةينوناق ريغ ةروصب ناويح ةقيدح

.ناويح لكل
بعرلل ريثملاو قابسلا ةعانص -ديصلا بلك يقولسلا لا
تشهنو .يح معطك اهمادختسا قيرط نع تاناويحلا يف ملأو
،ةدح ىلع عقو ،جاجدلا وأ ططقلاو سموسوب ،ريزانخلاو بنارألا
.ريخألا عزنلا يف ،بعرلاب رعشت يح معطك .هرجو لوح ىقلا
 R4ةسنآلا :يح معطك لكل !يهتنت الو

اولتق وأ ممست  loosers،تاوارهلابو ةيقولسلا بالكلا
نيرازجلا قابس يقولسلاو .يه يتلا ةاقلمو صاصرلاب
يف ةيقولسلا بالكلا  17000+ةيلارتسالا ةعانصلا
نوضرعتي  livebaitددع مك فورعملا ريغ نمو .ةنسلا
.يقولسلا قابس ةعانص يف عيمجلا ؟لتق ،بيذعتلل
ام ةدهاشمو ،ناهرلا سانلا

1 FAITH 15.07.4.1 NAtm
!نوكي نأ بجي هنأ بوتكم وه امك وتسفيناملا بها نوناقلا

26

ءايصوألا مداخ نوكلا ةسينكلا 1 GOD 1 FAITH 1
www.universecustodianguardians.org

،يكلام ،جورملا !مهل نوش ،عمتجم يأ نيبج يف راع ةمصو .عامجالاب بنذم
.ناويح لكل  R4ةسنآلا :نونهارملا
) ..اهريغو ،يكلملا ،يرافس :ديصلا ( لتق قيوشتلا
جورملا .تاناويحلا مادعا زرجنير نأ الإ نكمي ال .يهتني  Ani-سلم نم
 R4ةسنآلا ،اهيلع لوصحلا نودايصلاو

.ناويح لكل
،قابس لويخلا  .يهتني تاناويحلا قابس
ولوبلا بعلو ) ..ةحطسم ،دالبلا ربع ،ةبقع ،ةسينكلا جرب(
زفق  ..) ،ةعرس ،بخلا( باودلا اهرجت يتلا تابرع قابسو
بحاص قابس .قابسلا ناكم مده متي .يهتني زجاوحلا
ةسنآلا ،اهيلع لوصحلا ناكم لغشم قابسو بردملا ،ناويحلا
R4 .

نم ةرخؤملا ةقطنمو ،ليذلا نم ةلماحلا فوصلاو دلجلا عطق Mulesing،
اضيأ بيذعتلل animal.andلل ملألا نم ريثكلا يف جئاتنلا .مانغألا
لكل  R4ةسنآلا ،اهيلع مكاحي .ىهتنا . Mulesing،كلذ بيصت دق
.ناويح

ةسنآلا :نهارملا ،بردملا ،ناويحلا بحاص ،جورملا .ةياهنلا تاناويحلا لاتق

.ناويح لكل R4
ناريثلا ةعراصم تمدهو !ةياهنلا روثلا لاتق-و
ةسنآلا ،اهيلع لوصحلا هتباصعو روداتام ،جورملا .انيرا
!مهيلع راع ،نوش .اهيلع دهاشملا راعلا R4 .

،لاصلصلا(  chycephalic bra-تالالسلا .ةيساق ءايزألا ىشالتيل ةيحص ريغ بالكلا نم براقألا جاوزو
،ةيبناج راثآ هل اذهو .ةحطسم هوجو دبألا عم تدلو يه ) ..غدلب ةيسنرفلا ،ةيزيلجنإلا
ببسب بلقلا ضارمأو راحلا سقطلا ءانثأ رايهنالا بالكلا دوجو سفنتلا يف لكاشمو
!يهتني  bree-غنيد نم عونلا اذه .اهلك مهتايح يناعت بالكلا لعجت يتلاو ،سفنتلا ءوس
.ناويح لكل  R4ةسنآلا ىلع لوصحلاو ،كالمو يبرم
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نطسوب ،زيارف شب  Affenpin-،ريش ،بلكلا رياشدروفاتس يكريمالا  Brachyce-phalic:تالالسلا
لراش كلملا سراف ،وسروك يناك ،فيتسام لوب ،غدلبلا ،نوتفيرغ لسكورب ،مكالملا ،بلكلا
غدلبلا ،ساوردلا ةيزيلجنإلا ،ودروب يد ، Dogueينيتنجرألا وجود ،وشت واشت ،اوهاوهيشت ،بلكلا
بلك يلوبان ،ةيطلاملا ،وسبأ اسال ،بلكلا لراش كلملا ،نقذلا ةينابايلاو ةيسنرفلا
،ىب ،عرشلا ،يراناكلا ، Presa-لاصلصلا ،نيكب ءانبأ دحأ ينيكبلا ،دنالدنوافوين ،ساوردلا
.بلكلا رياشكروي ،تبتلا بلكلا ،بلكلا يريرح ،وزت هيش

شيجلا
 /ةيرذلا( ، A / Nتارجفتملاو لقنلا لئاسو عم يركسعلا ثولتف
)ةيئايميكلا داوملا( ) Cيجولويب( ب )ةيوونلا

ةايحلاو ناويحلاو ناسنإلا قوقحل اديدهت لكشت اهنأ .ةحلسألا
داعملا ،ةحلسألا هذه تانوزخم مدهو ،جاتنإلا قفارم .ةيتابنلا
ةحلسألا هذه ءاشنإ نأ ءاملعلا  SHIRE.لبق نم اهريودت
ىلع لوصحلا

وأو جاتنإب حمسي نأ ةموكحلا لادبتسا متي  R7 .ةسنآلا
 R7 .ةسنآلا  ،ىلع لوصحلاو ةحلسألا هذه نيزخت

!ةئيبلا ةسارح
!بجاو يندملاو يقالخألا مازتلالاو
!كنم عمسن نأ رظتني 1 GOD
 9.1.7.اموي لئوملا لافتحالا

ةالص نطوم

نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
)مسا عراش  (1يصولا-مداخ
لئوملا ةيامح يف ةدعاسملا بلطي
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لأسي لئوملا عم ةمءاوم مامأ ةلوؤسم دوع نوثولملا دقعل دوعو
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجمل ةرخآلا يفو نآلا نيثولملا بقاعي

!لئوملا موي يف ةالصلا هذه مدختستو

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

 7:مازتلالا
.اهتلاسر وتسفيناملا بها نوناق مادختسا رشتنا

وتسفيناملا بها نوناقلا عم ىرخألا ةينيدلا تاروشنملا ةفاك لادبتسا
نمزلا اهيلع افع يتلا تاروشنملا .ةئيبلل يلديرف نمزلا اهيلع افع يتلا تاروشنملا لهاجت
wormfarm.ل يرط ةيذغت امدنعو ،ءاملا يف عقن ،داجأو

.ةءارق مامتهالل ريثملا ناونعلا ىرت امدنع ،رهاظلا لالخ نم دوشقملا
!هيف شيعلاو قيبطت ،مهف ،ةءارق ديعن .ةقيمعلا ةءارقلا ضعبب مايقلا يلاتلا

همهف .لكيهل نجسلاب وأ ةيدرف ةملك ىنعم سيل .مهي ام وه ةلاسرلا مهفو حور
.ةلاسرلا ذيفنت يف دعاسيس ركفلا اذه نم ضرغلاو حور يج

ال يتلا كلت  " LGM ".ةساردو ةءارقل ةصرفلا ىطعي ناسنإ لك ديري 1 GOD
بجاو نايدراجلا-مداخ لك .تاءافعإلا . NOمهل ةءارق هيلع نوكي نأ بجي ةءارق نكمي
. 1 GODانه
.بقاري وه
ليلدك وتسفيناملا بها نوناقلا لا مدختسا نايدراجلا مداخ
عم لوقنو ايموي نولصي .لمعلاو شيعلاو ،ةدابعلل
 .ةيمويلا ةالصلا ةعانق

ةيبرتلل ،ةعامجلاو ،غارفلا تاقوأو ،يراجتلا( تامظنم ىلإ مامضنالا راصنأ
امب مهميدقتو ،اهلمع ىلع رثؤت نأ نكمي اهنأ ىتح ) ...ضراعم ،ةينفلا ،ةيسايسلاو
 .وتسفيناملا بها نوناقلا عم ىشامتي
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يطعم نوناق" ىلع  understan-عرقأ عم دعاست اهنأ .ليوحت ىلع نيرخآلا عيجشت راصنأ
.يونعملا معدلل يدحتلا ةالصلا" نومدختسي مهنا .نايبلا

!كنم عمسن نأ رظتني 1 GOD

ةالص يدحتلا
نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
)مسا عراش  (1يصولا-مداخ
رفاكلا ككشتملا لهاج ةدعاسم ليوحت يف دعاست تابلط
 1 FAITHىلع لوصحلا
ميدقت ىلا ىعست  Iدحت يف مهطروت يف ةبرجتلا هذه ىلع كل اركش
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجملل تايدحتلا نم ديزملا
!لهاج رفاك عم هجاوت امدنع ةالصلا هذه مدختستو

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ءاقللا ءدب مه .ىقتلملا ةرايزل نيرخآلا عيجشت مهنا .ىقتلملا ةرايز راصنأ
رظنا( ءاقللا وه اذهو اعم ىلع لوصحلا مث لقألا ىلع صاخشأ  7داجيإ لالخ نم ديدجلا
) .ءاقللا ءدب 1 FAITH،

!! نوكي هنا بوتكم وه امك
 8:مازتلالا
 ..ثولتلا فيظنتو بنجت
انل .ثولتلا ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا ربكألا يدحتلا Humankinds
، ecochainخانملا ىلع رثؤت اهنأ .ةئيبلل ثولم ربكا يه طاشنلاو ةايحلا طمن
انيدل  ..ةيربلا ةايحلاو ،سقطلاو ،ةايحلا ةيعونو ،ةيئاذغ ةلسلسو ةئيبلاو
 ...فاطملا ةياهن يفو اضرمو ،ىضرملا انلعجت ثولتلا حامسلا وأ !رييغتل

لصاوت .نيخدتلاب أدبيو .ءايشألا قرح سانلا نأ وه ثولتلل يسيئرلا ببسلاو
،زاغلاو محفلاو بشخلا ،ثور( قرح قيرط نع
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جاتنإل )موينارويلاو طفنلاو زاغلاو محفلا( قرح ) .ةيراجتلا ،لزنملا  (BBQ،خبطلل )..طفن
 (induvidual،دارفألاو عئاضبلا لقنل )موينارويلاو محفلاو زاغلاو طفنلا( قرح ".ةقاطلل ةرذقلا"
)قرح مجانملاو قفارم( قلغأ !قرح بنجت ) .ةلتكلا
نم قارتخا .ةئيبلل ةقيدص حاتملا نوزخملا ريمدت .داوملا قرح رداصم عيمج
 R3 .ةسنآلا ،دارفألا لبق
 R7 .ةسنآلا ،تانايكلا لبق نم قارتخا

موهفم ىرن
!رضخألا
زاغلاو محفلا ىلعو  70kmنم برقأ شيعلل تسيل مداخ رمألا يلو رسأ !!! ريذحت
،تاناطرسلا نم ربكأ رطخ بنجتل كلذو  facilit-.أشنملا قرح موينارويلاو طفنلاو
، ...تيم نينج ةدالو ،يسفنتلا زاهجلا ضارمأو ،ةخوخيشلا هناوأل قباس ،ضاهجإلا

كربلا( هايملا ةلسلس لوخد مومسلاو مومسلا وه ثولتلل رخآ يسيئر ببس
راحبلاو ةيفوجلا هايملاو ،ةيفوجلا تانازخلاو راهنألاو لوادجلاو تاريحبلاو
) .تاطيحملاو
ءانب  ..) ،تاديبملا ،باشعألا تاديبمو ةدمسألا( ةعارزلا
تافسوفلا( فيظنت ..) ،ةماس تايافن( عينصتلاو ) ..ةبرتلا ىلإ برستت تايافنلا مومس(
،دينايسلا( نيدعتلاو ) ..قبئزلاو صاصرلاو مويمداكلاو خينرزلا( ليمجتلا تارضحتسمو )..
ةيودألا ،ناويح( ةلديصلا ) ،كيتيربكلا ضمحو ،ريسكتلاو ،مويدوصلا ديسكورديه
مومسلا رداصم عيمج قالغإ .مومسلاو مومسلا مادختسا بنجت ) .تايافنلاو ،ةيرشبلا
 R3 .ةسنآلا ،دارفألا لبق نم قارتخا .ةئيبلل ةقيدص حاتملا نوزخملا ريمدت .مومسلاو

 R7 .ةسنآلا ،تانايكلا لبق نم قارتخا

ددصب نابايلا عم نواعتلا قيقحتو ةدحتملا تايالولا نم ئداهلا طيحملا لامش يف
نم :يلاحلا مجحلا( عسوتلا ةريزجلا  1.ثولتلا كيتسالبلا" ةيعانطصا ةريزج ءاشنإ
يفليس لبق نم اهباعيتسا متي .كيتسالبلا نم اساسأ نوكتي )دنالنيرج
هذه نم ةيرحبلا تالوكأملا لوانت ) .رحبلا( ةيئاذغلا ةلسلسلا تلخد اهنأ رويطلاو
ةثولملا مسجلا يف مدلا ىرجم لخدي مث يرشبلا مضهلا لخدي ةثولملا ةقطنملا
فيظنتل نابايلاو ةدحتملا تايالولا .ةاناعملاو سؤبلا ىلإ يدؤي هلك مسجلا
،نوملسلا كمس( ةيرحبلا تالوكأملا لوانتل تسيل رمألا يلو مداخ !!! نآلا ،ىضوفلا
.ئداهلا طيحملا لامش نم ) ..يشوس
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ماعطلا .ريغ للحت تاجتنملاو فيلغتلاو ةئبعتلا جاتنإ بنجت
كيتسالبلا .يهتني كيتسالبلا نم تايواح يف بارشلاو
ةيذحألا كيتسالبلا

ءاهنإ .كترشبل ةئيس سبالملا )فايلألا ناسنإلا عنص نم(
.فايلألاو ةيكيتسالبلا تاجتنملا جاتنإ

كيتسالبلا ينعيس !ناسنإلا مد يف نآلا عئاشلا كيتسالبلا !ةئيس رابخا
 ..ائيطب ضيرملا ةملؤمو
دارأ توق .حبرتلاو ،نيرخآلا نم ةدافتسالا ةصرف ىأر )ةسرتفملا ،ةيليفطلا( لامعا
ريثكلا ببست  Leisuretimeةطشنأ .ةلثمملا ريغ تانويأ لعف كلذك  leisuretimeرثكأ
مظعم .ىرخألا عاونألا ددهتو ،ةيحصلا رطاخملاو تاباصإلاو ثولتلاو ةمامقلا نم
ريغ  leisuretimeةطشنألا لادبتسا متي .يئيبلا بيرختلا يه  leisuretimeةطشنألا
سنجلل  hu-زيزعت مامتهالاب ةريدج ةيعمتجملا ةطشنألا يف عوطتلا عم ةيدجم
!ريصم يرشبلا

)ريصارصلا( تارشحلا لثم برس نيذلا حايسلا غيرفت ةيحايسلا نفسلا .رطخلا ىلإ تروطت ةيحايس ةلحر
ناكسلل ةشيعملا فيلاكت عفر ،ةيلحملا ةايحلا ليطعت مهنا .يلحملا نكسلاو ذفانم ربع
قبطني اذه !يهتني نيروسيملا لومخلا نم هيفرتلا اذه .تايافنلا لابج ءاشنإ .نييلحملا
.ةيديدحلا ككسلا ةحايسلاو ،بردمو ،ءاوهلا ىلع اضيأ

!يهتني هيفرتلا دشح

1 FAITH 15.07.4.1 NAtm
!نوكي نأ بجي هنأ بوتكم وه امك وتسفيناملا بها نوناقلا

32

ءايصوألا مداخ نوكلا ةسينكلا 1 GOD 1 FAITH 1
www.universecustodianguardians.org

قطانم نم دفني سلجم يفو !'ةمامقلا' نم ريثكلا قلخي هيفرتلا دشح
!ةمامقلا" ،لل ةياهن لبج .تايافنلا رمط

يف لوخدلاو ابناج ةعساو قطانم تعضو سلاجملا !بعالملا جاتحي هيفرتلا دشح
ال .ةنايصو ليغشتل مكارتت ةمخض فيلاكت .ةمخض نكامأ نويدلا ةيلاع ءانب
!مدهت ةمئاقلا !ةديدجلا ديزي ال نكامأ .تقولا نم  90٪بعالملا مادختسا متي

فوقو يلحملا ،ماعلا لقنلا لئاسو يف ةمخض تارامثتسا جاتحي هيفرتلا دشح
.لفسأ ىلإ ةيتحتلا ةينبلا فيلاكتو ،نكامأ ال !تارايسلا
!'ىضوفلا' تارايسلا فقاومو قرطلا يغلي

:يملاعلا هيفرتلا بلجي هيفرتلا دشح
ةيملاعلا تالوجلاو )ءاتشلاو فيصلا ،ةرقفلا( ةيبملوألا باعلألا

، F1يرب نارغ ) ،ملاعلا سأك( مدقلا ةرك ،...) ،طبري(
) .تارايسلا تارايسلاو ةيرانلا تاجاردلا(
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ام اريثك براحتو ،ةبلقتم ريبك دشح عمجتو .ةريبكلا دوشحلا قلخي هيفرتلا دشح
commuity.و مهسفنأ ىلع ارطخ لكشي ةريبك دوشح  ...عفادت ،نكمم وه ايريتسهلا ،علدنت
جاتحت ةريبكلا دوشحلا .اهيدرومو نينمدملا عاونأ عيمجل بذج ةطقن يه ةريبكلا دوشحلا
نم ريثكلا ىلإ

!يهتني دشحلا هيفرتلا ريبك .ةفلكم نمأ

نيثولملا ةبقاعم ةثولملا فاقيإ

!!! وجني
 9:مازتلالا
!ضارقنالاو ةوسقلا نم تاناويحلا ةيامح
حرفلل .تاناويحلل مارتحالا رهظت نأ يغبني .ددصلا تاناويحلاو عتمتت نأ انديري 1 GOD
ليلد( لمعلا بحاصم امك .ةيربلا يف وأ ةفيلألا تاناويحلا امك انتايح يف اهنومدقي
ةيطغأو ةيذحألاو سبالملاو تايناطبلا نم درومك  ...) .مانغألا بلكلا ،ناويح ةمزح ،بلكلا
) .ماعطلاو بارشلا( ةيذغتلا ريفوتو  ...تايضرألا
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!كنم عمسن نأ رظتني 1 GOD

ةالص تاناويحلا
نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
)مسا عراش  (1يصولا-مداخ
تاناويحلل ةمعن ىلع كركشي
مهمرتحن فوسو !هترزاؤمو ةقفرلاو ،ةعتم انل نومدقي نيذلا
 1دجمل تاناويحلل ةيساقلا وه نم لك بقاعأ ةوسقلا نم مهتيامحو
ةيرشبلا ريخو GOD
!ةجاحلا دنع ةالصلا هذه مدختستو

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
لقعلا ءاطعإ .تاناويحلا عيمج  0Fنضاحلا نوكتل ةيرشبلا عقوتتو 1 GOD
.ناويحلا ملاعلل ةيعار نوكت نأ يه تاناويحلا ىلإ )هللا  1اركش( قوفتملا يرشبلا
ةكوكسم تلشف ةرم لك يف !مكاحي يتلا ةميرجلا يه تاناويحلا ىلإ ةوسقلا
.ةضرقنم ةيرشب حبصت

.مكاحي ةميرج  1 GODةناهإ يه تاناويحلا ىلع ةوسقلا
لاتق ميظنتو ،تاناويحلا قابسو ،ديصلاو يرافسلا تالحرو ،لامهإلاو ،ةيراطبلا ناكسإلا
 ...بيذعتو تاناويحلا ىلع تاءارجإلاو تاجتنملا رابتخاو ،تاناويحلا

،ةحاسلا ةبراحم روثلا( تاناويحلا دض ةوسقلا لهسي وأ ىعرت يتلا ةسسؤملا وأ يدانلا ،صخش يأ
بخلا ،ةدراطم ةسينكلا جرب عبطلابو ،راسملا ، Race-يواضيبلا جنسير يقولسلا ،كريس
ةسنآلا مكاحيو ) ...ناويح ةقيدحو ،راسملا

!مرحلا يف ةدمتعم .اهقالغإو ناويح لكل R4
،ناويحلا بحاص صفق يفو .ةياهنلا )، ...بلكلا ،كيدلا ،روثلا ،بدلا( تاناويحلا لاتق
 .نكامالا مده متي  R4 .ةسنآلا ،جورملاو بردملا

.ىدملا ةرحلا' لادبتسا .ةيراطبلا نكاسملا مدهو
.رشبلا عم تاناويحلا لادبتسا متي .ناويحلا هيفرتلا كريس يهتني

.ةلومحملا خلسملا مدختسيو .تاياغلا مك  30نم دعبأ ةيناويحلا ةايحلا لقنلا

ناكم ،بردملا ،ناويحلا بحاص قابس .تمده ،قابسلا ناكم قالغإ متي .يهتني تاناويحلا قابس
 R4 .ةسنآلا ،اهيلع لوصحلا لغشملا قابسلا
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،جورملا .يهتني تاناويحلا نم )ىرخأ ديص ،ديصلا لايور ،داطصي يرافس( لتق قيوشتلا
 .ناويح لكل  R4ةسنآلا ،نيدايصلا ةقحالمو
.تاناويحلا مادعا زرجنير نأ الإ نكمي ال

، ...ليخلا بوكر ،باعلألا لادبتسا .هيفرتلا ناويحلا ةقيدح-عوضوم يهتني

لك .ةيلحملا ةكوكسم طقف تيبلا اذه ةيربلا ةايحلا تايمحم نع ةضاعتسالا .ناويحلا قئادح قالغإ متي
) .ةروصلا(  Sanctuarieةيربلا ةايحلا هل رياش

نمآلا ذالملا
متسيس وكيا اهنا .يلحملا "لئوملا" ةيامح ةيمحم يريش
حبصت .ةيربلا ةايحلاو يتابنلا ءاطغلا ،تاليكشتلا لامرلاو روخصلاو
.بقاري وه . 1 GODنيعوطتملا سراحلا تاسدقملا رياش

ةموكحلا دعاست .ذالم رمم قلخ دق ةحاو-رياش ةددعتم .أجلم هيدل ةحاو-رياش لك
.ذالم رمم عم ةيلحملا

ديصلا
ةروصتملا ةجاحلاو .ءاذغلا عمجو ،ةجاحلا  1ديصلا مدخي
) .ةضاير( ةراثالا نوكي نأ
ةرايز .نايدراجلا مداخ لبق نم ةيذغألل ديصلا معديو
.سيل )ةضاير( ةراثالالل ةفطاخ

!كنم عمسن نأ رظتني 1 GOD

ةالص ديصلا
نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
)مسا عراش  (1يصولا-مداخ
ةديجو حورلل ةديج اهنا ةصرفلا نيحتت ةمعن ىلع كركشي
يف طارفإلا حامسلا وأ كامسألا يف طارفإلا نل انأ !ةدعملل
اهل نيجورملاو بلاط قيوشتلا نودايصلا بقاعأ كامسألا ديص
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجمل
!ةجاحلا دنع ةالصلا هذه مدختستو

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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مجح دودح قيبطت .كامسألا ديص يف طارفإلا بنجتل ةموكحلا لبق نم ديصلا ىلع فرشيو
) .نوناقلا( ردص ،و نيعم مجح نم لقأ كامسألا .عاونألا ضعبل

مظنلا نيب ةراضلا تانئاكلا رشتنت نأ نكمي معطلا كامسألا لقنو لاقتعا
ببسي نأ نكمي رخآ ىلإ ناكم نم كمسلا كيرحت .مهل ضرعي امم ،ةيجولوكيإلا
.ةيلحملا حئاوللا ققحت .يئيبلا ماظنلا ىلع كامسألا يبنجأ لاخدإ

!كلذ لعفت ال .ةيساق ةيحلا موعطلا مادختسا

ءوس( رحصتلا ةجيتن .رئاجلا يعرلا يدؤي .ضرألا سدكت ةيشاملا يبرمو عشجلا نيعرازملا
نيعرازملا !يهتني اذه  lifestock.ىلع ةوسقلا ةجيتن ) .رومالا ةعرسب ةيوجلا لاوحالا
لكل  R4ةسنآلا ،مهتمكاحمو .ضيوعت نود مهيضارأ ةضافضف ةيشاملا يبرمو عشجلا
 .ناويح

.و هللا قلخ  1نم عيمجل ادح ةوسقلا
 10:مازتلا
!نيكاسملاو ءافعضلا ،نيمورحملا ،ملاظ موجهل فوقولا
،ملاظ موجهل فوقولل يندملا بجاوو يقالخأ مازتلا اهيدل تاعمتجملاو دارفألا
.نيجاتحملاو ءافعضلا ،نيمورحملا
ايدسجو ايلقع ،ةيفطاع ةدعاسم بجاو )يه وه( ةيقالخألا ةيحانلا نم ةيوق
ىوتسم ىلإ ىقرت ال يتلا تاعمتجملا .ةيوق ةدايق رهظت نايدراجلا مداخ .نيمورحملا
!ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا نوقحتسي ال .ةيندملا تابجاولاو ةيقالخألا اهتامازتلا
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ةريغلاو عشجلاو ،ةيوبخنلاو عادخلاو ةسرطغلا :نم ةجيتنلا لداع ريغ موجه نوكي دق
عضولا ،رخفلاو ،ماقتنالاو ،روزلا ةداهشو ،طغضلا ريظن ،مهفلا ءوسو ملظلاو لهجلاو
حيحصت متي .ملظلا نع اعافد تسيل هذه ، ...يرصنعلا لصفلا ةورثلا وأ يعامتجالا
) .ليهأتلا ةداعإو ضيوعتلا( ةبساحم )يه( وه ملظلا نم )ةروصلا( . Iniatorملظلا

،ةيعامتجالا ةلاحلاو ،ةجاذس ،تارظنلا ،كولسلاو ،مهفقوم ببسب نيمورحملا سانلا
نكلو .اناسحإ ينعي ال اذه .ءاسعتلا ءالؤه ةدعاسمل بجاو عمتجملاو ةيدرفلا ...
حيحصت
.نيمورحملا ءاقبلاو حبصتل ةجيتنلاو ببسلا يه يتلا فورظلا يج -
.مهعضو ىلع بلغتلل ةيتاذلا ةحلصم اهل نيمورحملا

ءافعضلا .نايسنلاو ةلوهسب اهنع يضاغتلا يرجي اريبك ايدحت لكشت ءافعضلا
ةجاحب مهنأ لقأ مل .ةدعاسملل غنيت طابحإلا .ةقفشلل اريثم ودبي دق
.ةدعاسملل

!كنم عمسن نأ رظتني 1 GOD

ةالص يمويلا
انونح ،ةفيظن نوكت يندعاس لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
:ليلدك تاطوطخم  7مادختسا عضاوتمو
.رشلا ةبقاعمو كب ةصاخلا تاعادبالا ةيامح فوسو

ال ،عايجلا ملاظ موجهل ةيذغت نيجاتحملاو ءافعضلا ،نيمورحملا ،ل فوقولا
:ىضرملا اودان ةحارلاو ىوأملا مهل ىوأم
اذهل اركش ءايصوألا مداخ نوكلا ،ةسينكلا 1 GOD، 1 FAITH (1)،
مويلا
)مسا عراش  (1يصولا-مداخ نينمؤملا اعضاوت رثكألا كب صاخلا

ةيرشبلا ريخو  1 GODدجمل
ةهجاوم يف ،ديرت ناكم يأ يف ةعومجم يف وأ اهدحو ،موي لك ةالصلا هذه مدختستو
.ءاقللا يف ىلتي .ةقلغم سمشلا نويع عافترا

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
رثكأ هيدل .عمتجملا ةينانأ ،يقالخأ ال ،اداسف رثكأ حبصي
ريغ عمتجملا نأل نيجاتحملا مه .عمتجملا اذه نيجاتحملا
نإف ،اذه ىلع بلغتلل .ةاواسملا مدق ىلع ةورثلا كرتشم
نيكراشملا عيمج
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 R6 .ةسنآلا ،لوصألا درجو ،ةلءاسملل "رشلا ةلسلس" دقعو

 R6 .ةسنآلا ةميرج راع وه ءايرثألا ةينغ اهنوك
،فنعلاو ،ىودج نود ،ةينغ ،ءاهبلا ،ةلادعلا يف ،ةسرطغلا :هركي 1 GOD
.ءامسلالل تسيل هذهو ،ةورثلاو ،تايافنلاو

!!! ىرتشا وأ مهتوشر نكمي ال 1 GOD
 11:مازتلا
!ىضرملا ةحارو ىوأملا ، homelesعايجلا ماعطإ
تايافنلا تابكم يف مونلا( ىوأم الب هيدل يلحملا عمتجملا جراخ رئب
حفاكي )تالمهملا لكأ( ةيذغتلا صقن )ةمامقلا

يف سانلا نم ريثك .صاخشا )نويدلا يلصحم لبق نم ةدراطمو فيوختو ةقياضم(
سبالملاو ،ةفيظنلا هايملاو ءاذغلا ول  (eatab-ةيحلا ةيمويلا تارورض نود نم باهذلا
هذه ) .ىوأملا-حيرمو قئال
هبش ىلإ يدؤي ام ابلاغ يذلا ،سؤبلا يف نوشيعي نيجاتحم
ةببسملا داوملاو ةراعدلاو لوحكلاو نيخدتلا( فقوم ةءاسإ
، ..عمتجملا كل ،ةدعاسم ىلإ ةجاحب مهنأ ) .ةسولهلل

اهبجاو مدعو "رشلا ةلسلس" يف نوشيعي نيذلا ةينانألا عمتجم وه اذه
نمف كلذك رمألا ناك اذإ ؟كعمتجم وه اذه .ميوقلا يناسنالا كولسلا نم
داضم وه رشلا وه يقالخأ ريغ وه كلذب مايقلا مدع .رومالا رييغتل كبجاو
.هللا 1لل
 R6ةسنآلا ،صفق ،ديرجت لوصألا رشلا

دباوألا  2يف )ةحلاص ريغ ،داب( ءابآلل حمست يتلا ةعامجلاو
نم عم ةسردملا ىلإ مهلافطأ لاسرإ  2تارايسلا ةفيظو ، 2ةصقلا
ءاقبلا قحتسي ال يذلا عمتجملا وه .تاشيودنسلاو راطفإلا ةبجو
وه . 1 GODمهماعطإو لجخت ،عايجلا كعمتجم ىدل له .ةايحلا ديق ىلع
!بقاري

ةيطغت نوكلمي ال مهنأل اديعب ىضرملا ةيحصلا ةياعرلا عمتجم ةأشنم لوحتت له
ةياعرلا ةيرح يف قحلا ارظن  1 GODهيدل ) rehabilitatorsال( عيمجلا .ةيحصلا ةياعرلا
دامتعالا  R6 +ةسنآلا ،ةميرج ةيناجملا ةيحصلا ةياعرلا ايفان .ةطورشم ريغ ةيحصلا
.ةضافضف ينهملا
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.ةيليفطلا حبرتلا يبط سرامم يأ راعلاو نوش

!قح رظنلابو  1 GODيف ةيحصلا ةياعرلل ةرح
!كنم عمسن نأ رظتني 1 GOD

ةالص اركش
بارشلا عم يل ديروتل اركش لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
كتلاسر ثدحأ ءاذغلا ةايحلاو يمويلا
ىأنمب نوكت نأ يل له موي لك قحتست ةيذغتلا نوكت نأ ىلإ ىعست I
ةياصولا يصولا اعضاوت رثكألا دهجلا اذه لوهذلا عوجلاو شطعلا ةملؤم
)مسا عراش  (1نينمؤملا
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجمل
!ةعضر لك لبق ةالصلا هذه مادختسا

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
لزانم كعمتجم اهيدل .ىوأم الب نوكي نأ يغبني ال  emty.لزانم يذلا عمتجملا
.ةيراقعلا تارامثتسالا ةياهن .ةغراف لخادلا يف نيدرشملا لقن .ىوأم البو ةغراف
 R6ةسنآلا ،مهتبساحم .ةسرتفملا حبرتلا كالملا ةيليفطلا ءاهنإ

ىلإ  ferredةرباعلا وه مهل ىوأم ال يأ .ىوأم الب هيدل دجوي ال رياش نايدراجلا مداخ A
 WMWيف مهل ىوأم ال نم روفلا ىلع عضي ' يزيلكنإ ناصح ' لا .ةيدوقنعلا رياش نكسلا
ةعامجلا ةعطاقم ئراوطلا ةمدخ X1 .

يف مهل ىوأم ال نم ةلماكتم نوكت نأ نكمي ناك اذإ ام ررقي يذلا ميقملا لسري )(CE
.مهدعب رياش ودبي .ةلماكتم حبصتل  abbleنوكت ال دق نيدرشملا ضعب .عمتجملا
ناركس ،ءادتعا ،اهرقع ،عيوجت ،ديمجتلا ،فيفجتلا ،ضيضحلا يف بذكلا دحأ ىقبت
ةياعرلا نم اهبجاو ءادأ يف لشفت يتلا رياش ةموكحلاو تاظفاحملا ، ...بالكلا ىلع
>نروبلم  R7ةسنآلا ،مهتمكاحمو لادبتسا متي .نطاوم اهنأل

ارظن  1 GODهل عمتجملا يف وضع ) rehabilitatorsال( لك نأ دقتعي يصولا Custodianm
.نمآ حيرم قئال ىوأملاو سبلملاو-ةفيظن هايملاو ،لكألل حلاص ءاذغلا :يف قحلا

ماجسنالاو ةاواسملا عم ةينانألا عمتجملا لادبتسا
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 12:مازتلا
!ةئيبلا vadalismو ةيقالخأاللاو ملظلا ىلع اجاجتحا
ذوفنلاو ةيداملا ءايشألا نم ةلئاه تايمك مكارتت اهريغ ىلع ةزيم بستكتو
ةورثلا ) .يرصنعلا لصفلا ةورثلا( ةتوافتم ةورثلا عيزوت ىلإ يدؤي اذهو .ةطلسلاو
لدعلا كلذب مايقلل .كيدل ام ةيامحو ديزملا ىلع لوصحلا يف ةبغرلا قلخي
ةيامحو زيزعتل )نوناقب ةدسافلا( د نيناوقلا رييغت مهيدل .ءايرثألا نيدسافلا
يه )رشلا دارفأ نم ةلسلس( سانلا ءالؤه .ملظلا ىلإ يدؤي اذهو ".ةينانألا" مهل
".بيرختلا-ةئيبلا" و "ةيقالخأاللا"ل يسيئرلا ببسلا اضيأ

،ةمواسملا-ءادن ،جودزم ءاقش ،ةيسامولبدلا ةناصحلا :ملظلا نوناق ةدسافلا
، ...زايتما ،مداقتلا نوناق ،ةناصحلا
ل لاطبإ يعجر رثأبو ! )مكحلا ةداعإ( دساف نوناق لاطبإ مت
.نيبنذملا ةمكاحم متت 0.1.1.1 (2004/01/01) .
ىلع يسنجلا ءادتعالاو لمعلاو شرحتلاب ،لوستلاو ،برضلا :لفطلا ملظلا
لفطلا ملظلا  suicide- ..رجفم ،دينجت ،ءاغبلا يف مهلالغتساو لافطألا
 commuلاكشأ نم لكش أوسأ

صفق .لفطلا ملظلا ءاهنإ !لشفلاو ملظلا - NITY
!!! بنذم
،باصتغالاو ،روجألا يف ةوجفلاو ،يلزنملا فنعلا :ملظلا ءاسنلا
،ملظلا ءاسنلا  ..ةيدوبعلاو ءاغبلاو ،يسنجلا شرحتلاو ،ةينيدلاو
.ةأرملا ملظلا ءاهنإ !عمتجملا لشف اهتجلاعم يغبني يتلاو

ةورثلاو حبرتو عمطلاو ةبخنلا رايتخاو ،ةجطلبلا :عمتجملا ملظلا
 ..نايغطلا يثارو ،يرصنعلا لصفلا
!اهتجلاعم يغبني يتلا يه ملظلا عمتجم
عبطلا قوقحو ،ةماعلا قفارملا ةصخصخ ،رحلا كلمتلا :ملظلا نوناق ةئيس
عربتلا بئارضلا ،طوحتلا ) ،ةيركفلا ةيكلملا( عارتخالا تاءاربو رشنلاو
رثأبو ! )مكحلا ةداعإ( ةئيس نوناق لاطبإ مت  ...رامقلا ،نامتئالاو ،مصخلل
0.1.1.1ل لاطبإ يعجر

.نيبنذملا ةمكاحم متت (2004/01/01) .
،يسنجلا شرحتلا ،ةبوزعلا ) ،اهئوشن  (HE، SHE mutila-ناتخلا ،ةرفغملا :ةينيدلا ملظلا
ءاسنلاو ، sacreficeلافطألا ىلع يسنجلا ءادتعالا ،زايتما

1 FAITH 15.07.4.1 NAtm
!نوكي نأ بجي هنأ بوتكم وه امك وتسفيناملا بها نوناقلا

41

ءايصوألا مداخ نوكلا ةسينكلا 1 GOD 1 FAITH 1
www.universecustodianguardians.org

نيدلا لاجر دقع !نايدراجلا مداخ حبصت .ةينيدلا ملظلا نوشو ديدنت ..زييمت
:طقف كانه .ةلءاسملل

)1GOD 1FAITH 1Church ( UCG1
،لمعلل عمتجمل يساسأ رمأ ةلادعلا  "BASIC".ناسنإلا ةجاح وه لدعلا
) .تاظفاحم  7رظنا( ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا

ال لدعلا اهيدل .ةلادعلاو يف حيحصت ةلادعلاو ةقيقحلا عضي
.ضيوعتلاو  rehabilitat-نويأ ،ةيمازلإلا ماكحألا رادصإ هل .نيفلحملا

لصفلا ةورثلا ةيوبخنلا ،اهءانثأ عداف ،ذيفنت ،داسفلا ،لايتغا :مكحلا ملظلا
،يثارو( دادبتسالا لادبتسا ، ..نايغطلا ،بيذعتلا بيرختلا-ةئيبلا ،ثولتف ،يرصنعلا
.ةيرحب ةبختنم ةنج مكحلا دعب يضاملا  tipleرايتخا  mul- 1عم )ةيسايسلا
ملظلا قلخي يذلا مكحلا لادبتسا متي رشلاو  / R7ةسنآلا :نايغطلا ةمكاحم
 / R7 .ةسنآلا :ةمكاحمو

يه يتلا سانلا بساحن .ملظلا ءاهنال بجاو يندملا ،يونعملا هيدل صخش لك
 R6-R7ةسنآلا ،ملظلا نم ةجيتنلاو ببسلا

!ملظلا ىلإ حماستلا مدع
ةفسلفلا لهاجت متي .تاياغلا هذه  endorce Ammorality.عمتجملا يف نوريثك
عم قالخألا لادبتسا متي .غارفلا تقوو ةيكالهتسالا ةطشنألاو ةعباتمل ينيدلا
ريغ اذه ) .دحاو ملظملا ريرشلا بناجلا دعتست  (em-يتاذلا عابشإلا نم ةعباتم
.ةلءاسملل سانلا ءالؤه دقعتو !لوبقم

 leisuretime،اريثك .تاياغلا هذه  leisuretime.ريثكلا طوقس Humankinds
.اهل موزل هيف بوغرملا ريغ نم ريثكلا نم ةجيتنلاو ببسلا وه
ريثكلا .ةحايسلا نم ريثكلا .ثولتلا نم ريثكلا .ةمامقلا نم ريثكلا
ةدهاشم وأ مزاللا نم رثكأ بعل .مزاللا نم رثكأ نامدإلا .للملا نم
.ةعامجلا حورو لمعلا تايقالخأ يفكي ال .تايرابملا

 5الثم لمعلا نييعت ) . 1 GODيعوطتلا لمعلاو  (WMW،لادبتسا متي  leisuretime،اريثك
لبقملا هتنت مل ةطخو لمع يأ هتيلو ، comp-كب صاخلا زاجنإلا مييقت  6موي يف مايأ
ةايحلاب عاتمتسالا ةحار  7موي يف .عوطتلل مدختسي لمع  leisuretimeدعب .عيباسأ لامعأ
 Fun-كيد
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 1.أدبت ،برق عمجت ال .ءاقللا روضح ،لافتحا ،مويلا
يتلا كلت ىلإ عمتجملا مسقي .يتاذلا عابشإلا  leisuretimeنم ةعباتمو
لصفلا ةورثلا( يفكي ال اهيدل يتلا كلتو مزاللا نم رثكأ اهيدل
تايافنلاو ةيكالهتسالا ةعزنلاو  Ammorality، leisuretimeعطق ) .يرصنعلا
:ناضتحاو

1GOD 1FAITH 1Church UCG
.تاعادبإلا  GODيف  1ل ءاردزا رهظت تامظنملاو individidualsو )باهرإلا ةئيب ( بيرختلا-ةئيبلا
 R7.ةسنآلا :يئيبلا نيبرخملا  1 GODةحفاكمل راع ،نوش  pect disres-،ضرع

انيدل ،هتاقولخم ،اهتاتابن' ماظن وكيا" رطخلل ضرعتو ) (EVبيرختلا-ةئيبلا
ضارمألا ةديدج ةيضق .يرارحلا سابتحالا نم  EVيسيئرلا ببسلا .ءاذغلا ةلسلس
.ةايحلا ةيعون ىلع ارطخ .ةيملاعلا
رابغ ةمارغ قاشنتسا متي .ءاوهلا ثولي حوتفم محفلا لقن .محفلا لقنلاو ،محفلا جارختسا EV،
.دلجلا تابارطضا ىلإ ىدأ امم ليسغلا ةثولم .ىضرملا اهلعجو تاناويحلاو رشبلا لبق نم محفلا
هايملا .يناويحلا وأ يرشبلا كالهتسالل ةحلاص ريغو ،ةثولم تاتابنلاو ليصاحملاو ةبرتلا
ةثولم )جولثلاو راهنألاو تانازخلاو راطمألاو لوادجلاو كربلاو تاريحبلاو دودسلاو لوادجلا( ةحوتفملا
،نيلغشملا .ةحوتفم محفلا لقن يهتني .ناويحلاو ناسنإلل برشلل ةحلاص ريغ اهلعجي امم
بيردتلاو ميلعتلاو ،ةيبطلا عفد  R7 +ةسنآلا ،نيقئاسلاو نطابلا نم نيدقاعتملا ةاضاقمو
ثدحي نأ اذهل حمست يتلا ةدسافلا ةيمارجإلا ةموكحلا لادبتسا متي .فيظنتو ريتاوف ينهملا
 R7.ةسنآلا ،هئاضعأ عيمج صفق يف

ةدئازلا لزانم يف نوشيعي نيذلا سانلا نأ وه بيرختلا-ةئيبلا
بعالم ،حباسم ،هنم لئاط ال رورغلا قئادح مهيدل صاخشأ .مجحلا
متي  ...ئطاشلا تارجحلاو ،ديصلا ةنيباك مهيدل صاخشأ  ..سنت
عم اذه لادبتسا

.رياش طيطختلا CG

يلحملا عمتجملا ىلع عفنلاب رثكأل ضرألا مادختسا وه رياش طيطختلا نم ضرغلاو
يضارألا عيمج مدختستو .قيسنت لئوملاو ةعامجلا نأ يرورضلا نمو .لئوملاو
لقاعم ضعب مدقتو نامضو ،يشاوملا ةيبرت وأو ةيئاذغلا ليصاحملا ةعارزل ةبصخلا
يلخادلا ءانبلل ةبصخ ريغ ضرأ مدختسي .مألا تاقولخملاو يلصألا  vegetat-نويألل
 demoli-يه ةبصخلا يضارألا يف ةمئاقلا ينابملا .ريغو يلحملا
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ققشلاو ،رورغلا قئادح عم روصقلا .ةبصخ ريغ ضرأ ىلع اهريودت ةداعإو طلست
لزانملا عم دعاقتلا ىرقلا لادبتسا متي ،تالطعلا لزانم ،تالظملاو لزانملاو
.ةبصخ ريغ ضرأ ىلع يريش ةيدوقنعلا

 R7ةسنآلا ،ةميرج بيرختلا-ةئيبلا
 13:مازتلا
!عكستلا ال ،ةأفاكم لمعب مايقلا

)كلمي( ديرت تنا !لمعلا نأ كنم ديرأ كيدلا !لمعلا كل ةعامجلا ديرتو !لمعلا كنم ديري 1 GOD
ال .ةديفمو ةطشن نوكتل رشبلل ةبسنلاب وه ميمصتلا ةروصلا . 1 GODلمعلل
 1 GOD.بيخي
.لمعلا يه كلذ قيقحتل ةقيرط لضفأ .ةديفم اورعشي نأ نوديري سانلا

.ةأفاكم عقوت كانه لمعلل
دحلا " ىلع يصولا عفد مداخ دنتسيو ، soulfood.اضرو ،عفد .ةقيرطلا  3ب ردقت ةأفاكم
.فعاضمو ) ' (WMWةيعوبسألا روجألل ىندألا
) :ىصقأ (  WMW X7ىلإ )ىندألا دحلا (  WMW X1عم بتاور لودج أدبي
ميعز  WMW X5ام ةفرح ملعتي ىبص  ،عراب ريغ WMW X1

ريدم WMW X6

رجاتلا  ،رهام WMW X2

WMW X7 Administrator

رجاتلا-رابك WMW X3
فرشم WMW X4

لوزنلا وأ ،عفترت وأ ،اهسفن ىقبت دق . WMWةموكحلا لبق نم ايونس نييعت متي ' ' WMW
.ةيداصتقالا فورظلا يضتقت امبسح

ةيداصتقالا ةرادإلا لضفأ ىلع لوصحلل .ةدحوم نوكت فورظو روجألا ديدحتل
نورك اهلحم تلحو ةلودلا ةيكلمو ةصاخلا ةيكلملا ىغلأو ! ةظوحلم .ريجألا ىلع عيمجلا
ددحت .تاباقنلا ليجست ءاغلإو ) .حبرلا لجأ نم سيل ةكولمملا ليغشت عمتجملا (
.ايونس فورظو روجألا ةموكحلا

ةيقاو عم ةنمآو ةيحص نوكت نأ وه لمعلا ناكم : Aلمعلا فورظ
نم ديزملا لذب ىلع سانلا يج . Push-ةجاحلا بسح ةيلابلا ةيذحألاو
كانه .ةدوج للقيو  unheal-كتصاخ ،ةنمآ ريغ لقأ تقو يف لمعلا
 10زواجتت الأ بجي ايموي لمعلا تاعاس عومجم تاعاس  3لك لصاوف
.ةعاس
.تقولا  CG 21H Klockقبطني
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مهنا .ل مهيدل نأل ،ام صخش لمعي ناك اذإ .ةينهذ ةلاح وه )ةبيبش( يفيظولا اضرلا
ةيافكلا هيف امب بعصلا تلواح اذإ .مهب ةصاخلا يفيظولا اضرلا قلخ ىلا ةجاحب
.رركتملا لمعلاو ،ةيويندلا ،ةلمم يف 'ةبيبش' ىلع روثعلا كنكمي

ناصح ' لبق نم ديفم لكشب نولمعي .يئزج ماودب وأ لماك لمع ىلع روثعلا نوعيطتسي ال نيذلا لامعلا
!لمعلا نع نيلطاعلا ليزي  WMW X1 .ىلع ' يزيلكنإ

ةصح لعفت ال .ةينانألاو ،هيف بوغرم ريغ .الوسك عكستلا
ةحفصلا .ءيس رمأ لمعلا وأ ةسردملا وأ لزنملا يف
حبصت عكستلا حامسلا مدعو لمعلاو ميلعتلاو ةيسيئرلا
.ةدعاقلا يه

يداتعم .ةلءاسملل نوعكستملا دقعتو
.تجرحأو بحس تازايتمالاو دئاوف اهل مارجإلا

موي ةعتم >ةيعوطتلا >لمعلا

 14:مازتلا
!رشلا ةبقاعم !ديج نك

يف لامك كانه سيل !ةظوحلم .لامكلا وأ اسيدق نوكت نأ ينعي ال ةديج يرجي
.رشبلا ىلع اضيأ قبطني اذهو .يداملا نوكلا
.رشلاو ريخلا نم لحارم  6كانه
.رشلا >داب >ةبيعم >ةبوتلا >ةلواحم >لضفأ
 1-3.لحارملا نمض شيعلل مداخ رمألا يلو يعاسملا لك
!مداخ يصولا .نوكي نأ نكمي ام لضفأ نوكي نأ لواحي صخش !لضفألا

!ديج صخش .نيسحت لواحي اليلق ةبيعم صخشلا !ةلواحم
اهنأ .ءاطخألا صخش مدق !يداعلا صخشلاو .نيسحت لواحيو بات ،ئطاخلا صخشلا !مدان
انأ .مهعسو يف ام لضفأب رومألا حيحصتو اوبات .عمتجملاو ةرسألاو انأ لمأ ةبيخب
.ةيناث ةصرف مهحنمل يه ةيلاجلاو ةرسألاو

!قلق عمتجم . Aريغتي ال ،ةبيعم صخشلا !ةبيعم
.نومتهي ال مهنأ .عمتجملاو ةرسألاو انأ لمأ ةبيخب اهنأ .ءاطخألا صخش مدق
.باسح صخشلا اذه ةعامجلا دقعو ،ةرسألا
 R1 ، R2 .ةسنآلا ،هماهتا ،نوناقلا اهيف مدعني حبصت نأ حجرملا نمو صخشلا اذه

1 FAITH 15.07.4.1 NAtm
!نوكي نأ بجي هنأ بوتكم وه امك وتسفيناملا بها نوناقلا

45

ءايصوألا مداخ نوكلا ةسينكلا 1 GOD 1 FAITH 1
www.universecustodianguardians.org

عم صخش فلأ !ةعامجلا ديدهت ، ...مرجم ،نوناقلا اهيف مدعني يتلا ،ئيس صخش !ةئيس
صخشلا اذه ماقيو .عمتجملاو ةرسألل ديدهت .مئارجلا باكترا نوناقلا اهيف مدعني فقوم
 R2-R4 .ةسنآلا :ةلءاسملل ائيس

ةميرجلاو داتعملاك نوناقلا ىلع جورخلا ىري صخشلا اذه !رشلا
اذه مهتاو !ديدهتلا ةعامجلا عينشلا رشلا . Aةنهم اهرابتعاب
 R4-R7 .ةسنآلا :رشلا

دلاخلا حورلا حبصي امدنع .حورلا ىلع الإ قبطني ال هنإف !' يقن "  7:ةلحرم كانه
!'رويب' مث وه حورلا .اكالم
،ىضوفلاو ،روجفلا ،مارجإلاو  1 GOD، ammorality،داضم .ةليسو اهنا ةيرشبلا دقف
ةلحرم ىلإ  Accontabilityقيبطت متي .ةديدج ةيعيبط يه فنعلاو ،ثولت ،حبرتلا
اهنا ،اهسفن عم مغانتلا" يف يرجي .ةيرشبلل ديدجلا يعيبطلا عضولا يف
!!!"  1 GODو يداملا نوكلاو ،اهب ةطيحملا قطانملا

ةيرشبلا بجي .كلذ سبحلا ،ةلءاسملل رشلا دقع نأشب ةيرشبلا ربتخي 1 GOD
بضغأو  ".ليهأتلا ةداعإ "و"  atoryماكحألا رادصإ '، 'Mand-ةلءاسملا' قيبطت يف لشفت
! 1 GODبضغلا نأ ديرت ال تنك .ةلءاسملل ةيرشبلا رشلا دقعيس 1 GOD

نايدراجلا مداخ .يرشب لخدت نود وأ عم .هتياهن نم برتقيو رشلا نم تاونس 1000
ةداعإ "و" ةيمازلإلا ماكحألا رادصإ' '،ةلءاسملا' ةنم  imple-بجي ةيرشبلا دقتعن
!رشلا سبح  "،ليهأتلا

،ةدساف مصخلا نيناوق دجوت ،حئاوللا ءوس ال ،حماستلا مدع :ةلءاسملا نايدراجلا-مداخ
ليهأتلا ةداعإو ةيمازلإلا ماكحألا،-ميكحتلا ةنجل ال
) . Implemeting، "LGM.ضيوعتلاو ،سبح ،ميلعت(

!!!!!  EVILةبقاعم ديج نك
 15:مازتلا
!مارتحالا قحتست ءاطعإو الداع نك

قح وه ام ىلع فرصتت وأ ،ىلع دنتسي .يطارقميدو لداع عمتجم معد نايدراجلا-مداخ
" moraly.وتسفيناملا عرشملا" يف بتكو ةلداعو
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.اهيف ةبجاولا يه ام قولخمو درف لكل يطعي لداع صخش فلأ
لداعلا صخشلا .بجاولا مارتحالا يطعيس لداع صخشل ةبسنلاب هرربي ام اذإ
.أطخ هلعفأ تالاح يف ةلءاسملا بلطتي
ساسألا وه طقف يرجي '.طقف' نوكي نأ ىلإ جاتحت !"تنأ" صخش عم ةلادعلا أدبي
.عفترت "لدعلا" يذلا
نيذلا نيملاظلا موقلا كانه نأ وه عقاولا .ةيلاثم لدعلا لابقتساو طقف يرجي
يف ةلازإل ) -dutyةماع( ةيندملاو ةيقالخألا هيدل درف لك .ةلادعلاو يف نوقلخي
.ةلادعلاو

نوكتت مكحلا ".مكحلا" ةماقإو ىتح طقف ةعومجملا
)ةيكلملا( ةيثارو وأو صخش ". 1ةنج" نيسنجلا نيب ةاواسملاو رايتخالا ةددعتم )يمازلإ(
 R7 .ةسنآلا ،ةمكاحم ،اهتلازإ متي ةاغطلا .نايغطلا وه مكحلا

، ...ةمظنم وأ ةعامج وأ دارفأ لبق نم .مارتحالا قحتسي دق
باب نم ،تاءارجإلاو تازاجنإلاو تاردقلا :درجم اهنوكو ةيونعملا ةوقلا يه قحتست
نم ةيئاوشع لامعأ ،ريكفتلا ،ةارادملا ،ةسايكلا ،هابتنالاو ريدقتلاو ةلماجملا
 ..ةبيطلا تافصلا
ىلع حبصتل ادهجو اتقو قرغتسي دق .زاجنإلا وأو ةليضفلا هباجعإ رهظي مارتحالا
كلت ميركتل ابسانم كلذ ناك امثيح ملع امدنع .ةديجلا تافصلا نم ةنيب
.مارتحالا قحتست يتلا تافصلا
نم عونلا اذه ىطعي ال  ...قوقحو ،تابغرلاو ،رعاشملا مارتحا رهظت نأ اضيأ نكميو
نأ بجي  ...اهرابتعا يف عضت نأ ،تالدبلا لعجو ،رظن ضرع  automaticcally.مارتحالا
قحتست حبصت نأ نكمي طقف ذئدنع .درجم اهنوكو ةيونعملا ةوقلا رابتخا مامأ دمصت
.مارتحالا

 16:مازتلا
!ةبيرق رباقم ،قرح
نع جارفإلا ىلإ جاتحي هتياهن يف .ةياهنو ةيادب هل ناسنإلا مسجو
مسجلا قرحو .نكمم وه ةرخآلاو حورلا ريرحت متي نأ نم دكأتلل .حورلا
امك نايسنلا يط يف ادوجوم ناك حورلا نع جارفالا متي مل اذإ .يرشبلا
.حبشلا
بابسأل اضيأ نكلو حورلا ريرحتل طقف ةجاح كانه تسيل ىتوملا ثثج قارحإ
تاقريو تاسوريفلاو ةريطخلا ايريتكبلا ريمدت .قرحلا رانلا رهطي .ةيحص
.مسجلا يف شيعت دق يتلا تايرطفلاو تارشحلا
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ةرادالا :تاظفاحملا يف ةماعلا ةمدخلا زكرم يه ةقرحم
،ةثجلا حيرشت كيد ىتوملا انه .ةقيدحلاو ةباوبلا ءاهنإ ) ،ةحرشملا ،ققحملا(
.اهريودت ةداعإو عادو
ببس ةماقإ وه حيرشتلا .ةثجلا حيرشتل ةحرشملا ىلا اهلقن متي ىفوتم لك
يأ يف دعم مسجلا ناك اذإ ام ديدحتل مومسلا نمضتيو .ىفوتملا ةيوهو ةافولا
.رخآ ناسنإ باصي نأ نكميو ،لاح

كيكفتلا .ةيئانجلا ريغ يقالخأ ريغ ةثجلا حيرشت دعب وأ ءانثأ وأ لبق ناسنإلا مسج اهكيكفت
مسجلا كيكفتلا .ةيونملا تاناويحلاو ضيبلاو ةئيهلا نيب لئاوسلاو  bodypartsىلع ةلازإ وه
 R7ةسنآلا :ةميرج وه

لك ريضحت متي .ضرعلل تامولعم تاعيزوت ةزوحلاو مسجلا دعتسي ىتوملا ثثج قرحم A
يف مهنأ ةيراع ةايحلا أدبت رشبلا( يراعلا دسجلا .ءانثتسا نود ةقيرطلا سفنب مسجلا
ةقرو نوتيز اهتيطغت لبق نم يداع ىوقملا قرولا نم توبات يف عضوي )ةدرجملا ةايحلا ةياهن
.ةيئرم سيئر عم طقف نوللا ناتكلا

وأ  ،ةالصلا-نزحلا  ،ةالصلا تاذلا مادختساب تمصب نيدهاشملا يلصي دق

ىتوملا ثثج قرحم ددحي  .ةالصلا ةئيسلا-عجرتست وأ نسح فيفخت ةالصلا
اهقرحو .نالك برقأ نم خيش لبق نم ةرخآلا ىضوف ماقي .قرحلالل تقولاو خيراتلا
.لزنملا ذاختال لك ةحول نيعيشملا ىقلتت .مسجلا يف

.ةقرحم ةقيدحلا ىلع دامر dispursedو يلاتلا مويلا حابص يفو
.ةقيدحلا دامسلا ىلع دامرلا  Rehabilitatorsصلختلا متي

ةينثو سوقط ةزانج ةربقم
ناكسلا ددع ديازت ببسب ةلوبقم ريغ ةربقم تازانجلا
ةربقم تازانجلا .ةدئاف رثكأ ضرألا مادختسا ىلإ ةجاحب
لضفيو .حورلا نع جارفالا مدع لالخ نم حابشأ قلخ دق
شعن :ضرعلا ةياهن ةيوبخن رشلا لبق نم ةربقم تازانجلا
حيرض ىهبأو ،نمثلا ةظهاب ربقلا دهاش ،ةفلكم
.ةيعيبطلا رظانملا
روبق .رباقملا مادختسا ةداعإ فقو ةللحتم نم مسجلا فقوتت ةيذغألا يف ةظفاحلا داوملا
يه رباقملا  ...تارشحلا بذج رباقملا ديت . Neglec-بيرختو ةقرسو ،ةميرجلا عجشت
رثكأ يضارألا نومدختسي نيذلا ناكسلا ومن يوطني .ةلوبقم ريغ ،ضرألل ةعيضم
.ةءافك
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ىلع ترشتناو تافرلا اهقرحو .شبنو ةدوجوملا رباقملا بلغأ .رثكأ ةديدج رباقم ال
.ةقرحم ةقيدح
.ىرخأ ضارغأل يضارألا مادختسا متي

!ةزانجلل لوبقملا ديحولا عونلا وه ىتوملا ثثج قارحإ
 17:مازتلا
!تاباختنالا عيمج يف تيوصتلا

ىلع دمتعي عمتجم يف ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا .يندملاو يقالخأ بجاو وه تيوصتلا
ةمزلم نايدراجلا مداخ لكو ةعامجلا وضع لاقو .اهئاضعأ نم ةكراشملاو معدلا نم ردق ىصقأ
 R1ةسنآلا ،لاثتمالا مدع ) .ةيسايس ريغ وأ ةيسايس( تاباختنالا عيمج يف تيوصتلا يف

اهنأ  Tyran-.عينصتلا ةثيدحلا تاداصتقالا ءاشنإ نأ سانلا معد عقاولا يف يه نوتوصي ال سانلا
!نآلا توص كيلع بجي .ةدسافلا مكحلا ىلإ طغضلا تاعامج حمست

تيوصتلا ةيفيك
.ل اهل نولهؤم مه يتلا تاباختنالا عيمج يف نايدراجلا مداخ تيوصتلا

؟اهمعد نكمي يتلا حشرم وه نم
ناك وأ له  70.مث رثكأ وأ  28مث انس رغصألا مل اهنا وا هنا لاقو
.نيدلاولا دحأ

ايلقع ريغ .نيدعاقتملا وأ عوطتم وأ فظوم وه
.يعماجلا ميلعتلا هيدل دجوي ال .ايدسجو

،سنجلا سفن( يسنجلا زجعلا هيدل دجوي ال .صفق يف ليهأتلا ةداعإ يأ لمكي مل
.مهدشرمو "وتسفيناملا بها-نوناق" مدختسي ) .لفط شرحتلاب ،نيسنجلا نيب طلخلاو

نايدراجلا مداخ وه

! ةظوحلم

نيحشرملا نوشو ديؤي ،بوس ءانيم ،حشرت نأ خويشلا نالكو نايدراجلا مداخ راصنأ
نكمي ال ) (Zenturion، Praytorian، Proclaimerءاضعألا نايدراجلا مداخ .تاباختنالا يف
.ةسينكلا  1ةرادإلا جراخ نيحشرملا دييأت وأ حيشرت ،معدت نأ
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 1GODلابقتساو ةبلاطمل زهاج نآلا تنأ !تامازتلا ارظن  1 GODءاهتنالا دعبو
!تازايتما ارظن

!يرشبلا سنجلا ريخو هللا  1دجمل

ةياهنلا
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